ÉS VIDÉKE

xxxII. ÉVFolyAM
2018. júlIus 9. | 13. száM

A molinón:
Molnár András

A molinón: Virág Flóra

Ifjabb Molnár „Axl” András
a Drift Európa Bajnokságon a 2. helyet szerezte
meg összetettben 2016ban és 2017-ben is.

Flóra 1996-ban született,
12 éves korában kezdett el
vitorlázni. Jelenleg az
Edutus Egyetem kereskedelem és marketing szakán
végzős hallgató.

21. oldal

20. oldal
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közérdekű

pályázat

általános segélyhívó – 112

Mentők – 104

Mentőállomás
2000 Szentendre, Bogdányi u. 31.
Tel: +36-26/310-424; +36-26/319-941

tűzoltóság – 105
2000 Szentendre, Ipar u. 5.
Tel: +36-26/500-017; +36-26/500-018

rendőrség – 107

rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a.
Tel: +36-26/502-400
Körzeti megbízottak:
Pismány: Horváth Tamás – r. főtörzsőrmester
Püspökmajor ltp: Király Gergő -r. főtörzsőrmester
Pannónia telep: Gáti László – c. r. rendőr törzszászlós
Belváros: Nagy Imre – r. főtörzsőrmester
Izbég: Antalicz Ferenc – c. r. zászlós

polgárőrség
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, P.f.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Simonyi Zsolt +36-30/6212600, alelnök: Cziferi István, titkár: Mendzsák István

szentendrei járási Hivatal
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/szentendrei-jarasi-hivatal
Tel: +36-26/501-900
E-mail: jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu

dMrV +36 27 511 511
elMŰ hibabejelentés: 06-80-38-39-40
ÉMász hibabejelentés: 06-80-42-43-44
tIGáz +36 26 501 100
Magyar telekom Nyrt. ügyfélszolgálat 1412
Hibabejelentés: 143, Belföldi Tudakozó: 198
Fűtőmű hibabejelentés +36 26 816 646

Városháza
ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 26 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
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Ügyfélfogadás: H: 08-20, K-Sz-Cs: 08-16, P: 08-13

tourinform Szentendre +36 26 317 966
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közterület felügyelet
munkanapokon: +36 26 785 056
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Éles lőgyakorlatok júliusban

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia
júliusban is tart éles lőgyakorlatokat. Az
érintett napokon a lőtér területére 06:00
órától 24:00 óráig belépni tilos és életveszélyes.A Magyar Honvédség Altiszti
Akadémia izbégi lőterén éles lőgyakorlatot tartanak 2018. július 9., 10., 11., 12-én;
25-én, 26-án és 31-én.A fenti napokon a
lőtér területére 06:00 órától 24:00 óráig
belépni tilos és életveszélyes!

orvosi ügyelet
Központi ügyelet: Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
HéTKöZNAP, HéTvéGéN, ÜNNEPNAP:
24 óráS orvoSI ÜGyELET MűKöDIK.
Gyermekorvosi ügyelet hétvégén és ünnepnap 9-13-ig,
nem szentendrei gyermekek esetén a helyileg illetékes
ügyeletet kell keresni.

Gyógyszertári ügyelet
Szentendrei gyógyszertárak
2018 JÚNIUSI ügyeleti beosztása
ÜGyELETI DÍJ ESTE 9 óráTóL 380 FT
Hétköznap a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9 óráig
Este 9 órától ügyeletes:
Hétfő Ulcisia Gyógyszertár, Dózsa Gy u.1.. T: 500-248
Kedd Szent Endre Gyógyszertár,
Kanonok u. 4. T: 310-868
Szerda Pismány Gyógyszertár,
Fiastyúk u. 11. T: 505-779
Csütörtök vasvári Patika, Sas u.10. T: 303-825
Péntek Napvirág-csepp Gyógyszertár,
Dózsa Gy.u. 20. T: 319-354
Szombat Kálvária Gyógyszertár,
Kálvária u.33. T: 787-796
vasárnap Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig
július 15. Ulcisia Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy u.1. T: 500-248
július 22. Kálvária Gyógyszertár
Szentendre, Kálvária u. 33. T: 787-796
július 29. Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk u.11. T: 505-779

Idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: +36 26 311-964

állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig
munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap:
+36 30 662 6849, éjjel-nappal: +36 30 415 9060

árvácska állatvédő egyesület +36 20 571 6502

Gyepmester +36 20 931 6948

szentendrei köztemető tel/fax: +36 26 310 442

sztaravodai
úti utcafórum
2018 | július 9.

június 25-én a sztaravodai úton lévő, oázis
mögötti parkban folytatódott az utcafórumok
sorozata, melyen Verseghi-Nagy Miklós polgármester, dr. török Balázs városfejlesztési
alpolgármester és Négyessy katalin, a körzet
önkormányzati képviselője várta a lakókat.

parkfejlesztés

A körzetben jelenleg a parkfejlesztés a legaktuálisabb téma. Az utcafórumnak is helyet adó
park felújításának közösségi tervezése tavaly
megtörtént, és a lakók már nagyon várják a
munkák elkezdését, amelybe ők is szívesen
bekapcsolódnának, hogy meggyorsítsák a folyamatot. A városvezetők köszönettel vették a
felajánlást, és elmondták, hogy a projekt folyamatban van, de az erre szánt összeg kevésnek bizonyult, ezért két szakaszban tervezik a
felújítást. Egy lakó javasolta, hogy Sztaravoda
parknak nevezzék el.
Szóba került a park melletti zsákutca helyzete
is, amellyel kapcsolatban több lakó is nehezményezte, hogy a szélesíteni akarják a szabályozási terv szerint. Mint mondták, a területet
a saját telkükből adták a könnyebb közlekedés
érdekében, tehát igazából magánterületről van
szó.

közlekedés

Egy lakó hiányolta a korábbi rendszert, amikor
volt kifejezetten a Skanzenbe menő buszjárat,
most pedig csak körjárat van. Kérték egy baleset során kidőlt útjelző tábla visszahelyezését a Sztaravoda–vasvári úti elágazáshoz,
illetve a Barátság közből való kihajtás megkönnyítésére közlekedési tükör felszerelését,
a lejtős Bölcsőde köz végére pedig korlát felszerelését.
Panaszolták, hogy a Hold utcai óvodánál
nehéz reggelenként parkolni, hogy az óvodához vezető zebránál rövid a zöld jelzés a gyalogosoknak, illetve hogy sokszor nem adják
meg az autósok az elsőbbséget. Egy lakó felajánlotta, hogy hetente kétszer reggel 7-8 között segít a zebrán közlekedőknek, ha mások
is csatlakoznak hozzá.
Az alpolgármester elmondta, hogy elkészültek
a tervek a Hold utcai óvoda környékén a parkolás bővítésére, az árok lefedésére, melyre a

károly utcai
fórum
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forrás is rendelkezésre áll. Az óvodához vezető járda takarítása is megtörténik, de az újjáépítésére idén nincs forrás. A lakó
felajánlását megköszönték, és jelezték, hogy
felveszik a kapcsolatot a polgárőrséggel is.
Szóba került, hogy tervezik zebra kialakítását
a Sztaravoda-vasvári úti csomópontban, de a
hosszú átfutási idő miatt valószínűleg csak jövőre készül el.

útépítés, karbantartás

A lakók jelezték, hogy szükség lenne kátyúzásra a Sztaravodai úton, illetve a Barátság
köz elején. Felújításra szorul a köztemetőtől
a Skanzen irányába tartó, illetve a Hold utcai
óvodához vezető járda is. rossz állapotban
van a Tegez utca és a közelében lévő ölyv
és a Panoráma utcák, megoldatlan a vízelvezetés.
A képviselőnő elmondta, hogy bejárást tartottak a 11-es út melletti járdák felújítása kapcsán, ami a tervek szerint két lépcsőben
történik. A Tegez út legrosszabb szakaszára
elkészült a felújítási terv: burkolatcsere lesz,
illetve szegélyt építenek, ahol még nincs. A
többi utca javítása nincs tervbe véve, ezért javasolták az 1+1 pályázati konstrukcióban való
útépítést.

környezetvédelem,
közbiztonság

A lakók szerint az egész városban megﬁgyelhető tendencia, hogy egyre több területet beépítenek, leköveznek, a kerítéseket pedig a
korábbi gyakorlattal ellentétben nem szellősen, hanem tömören építik, a növényzetet nem
pótolják. Kérték, hogy rendeletben rögzítsék,
hogy pl. az építkezések miatt kivágott fákat
pótolni kell. Felhívták a ﬁgyelmet arra is, hogy
a parkban rendszeresen söröznek, különösen
hétvégenként, és sok szemetet hagynak
maguk után, s kérték a rendőrség vagy a közterület-felügyelet ellenőrzését.
végül egy lakó felhívta a ﬁgyelmet, hogy a
köztemetőben még mindig látható egy szovjet
emlékmű márványtáblája megfakult vörös
csillaggal, amit – tekintettel a 100. évfordulóra –, át kellene alakítani I. világháborús
emlékművé. Szóba került még a Szentendrei-szigetre vezető híd megépülése, a Papsziget fejlesztése. A polgármester tájékoztatta a lakókat, hogy Pap-szigeten vízilabda
akadémia építését tervezik, és a vizes medencék egy része nyilvános lesz.

június 27-én tartották a párbeszéd a városrészekért konzultációsorozat utolsó tavaszi
fórumát a püspökmajor-lakótelepen, Fülöp
zsolt önkormányzati képviselő körzetében.
Az utcafórumok a nyári szünet után ősszel
folytatódnak.

A lakók szerint körzetükben az egyik legégetőbb gond a parkolóhelyek hiánya: a Károly
utcai lakók gyakran nem tudnak beállni a
házuk elé. Panaszolták, hogy a körzetükben
lévő szelektív hulladékgyűjtő nincs jó helyen,
nyáron például nem tudnak aludni az üvegcsörömpöléstől, valamint sokan bolti- és egyéb
szemetet is odatesznek. Jelezték, hogy rossz
állapotban van a Szmolnyica sétány, illetve az
ott lévő játszótér, de a Kondor Béla utcai játszótéren is szükség lenne karbantartásra, illetve árnyékolóra a kisposta mögötti
játszótéren.

Szóba került még, hogy az egész lakótelepen
rengeteg a kutyapiszok, a gyerekek nem tudnak a zöld területeken játszani. Szerintük a
közterület-felügyelőknek gyakrabban kellene
ellenőrzést tartani az ebtartás szabályainak
betartatása miatt. régi probléma, hogy a zöldhulladékot a tiltó tábla ellenére is közterületre
teszik, ezért javasolták, hogy a tábla mellé tegyenek ki egy tájékoztató táblát is, hogy a városi Szolgáltató Szabadkai utcai telephelyére
lehet vinni a zöldhulladékot. Kérték még az árnyékolás megoldását a ﬁtneszparknál, illetve
további padok kihelyezését.
verseghi-Nagy Miklós polgármester és a városi Ügyfélszolgálat vezetője, Nagy Attila szerint megoldást jelenthetne a társasházakra
szabott hulladékgyűjtés, vagy a sziget körbekerítése, zárhatóvá tétele, illetve a konténerek
gyakoribb ürítésére is lehetőség van. A polgármester hozzátette, hogy a környéken tervezik
kutyafuttató építését, és fontolóra veszik egy
közterület-ellenőrzési akció megszervezését
a kutyasétáltatás ellenőrzésére. Idén tervezik
a fák pótlását és napvitorla felszerelését a ﬁtneszparkhoz, illetve a játszóterek karbantartása és a homok kicserélése is megtörténik.
Az utcafórumok szeptemberben folytatódnak.
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pályázat

szentendre Város önkormányzat (2000 szentendre, Városház tér 3.)
nyilvános, nyílt pályázatot hirdet az alábbi ingatlan értékesítésére:

Cím (Szentendre) Szentendre, Péter-Pál u. 5/b 1832 hrsz.
Terület 633 m2
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése kivett lakóház, udvar
övezeti besorolás vt/K
Bruttó induló (licit) ár 70.000.000 Ft
Pályázati biztosíték 1.000.000 Ft
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pormentesítés több földúton

A tervek szerint július elején – az időjárástól függően – kerül sor
pormentesítésre az alábbi utcákban: a Híd utca felső szakaszán,
Csalogány, Nagyváradi, áfonya, Nagybányai, debreceni utcákban.

A pályázatot a Hivatal Iktatójába 2018. július 31. 9 óra 00 percig
(városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani. Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a vagyongazdálkodási Irodán
vehető át és a szentendre.hu/ingatlanportál oldalról tölthető le.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

A nem szilárd burkolatú útfelületekről – a téli és a csapadékos időszakot leszámítva – rengeteg por kerül a környező lakóházakra, kertekre, növényekre. A Híd utca felső szakaszán, Csalogány,
Nagyváradi, áfonya, Nagybányai, Debreceni utcákban az önkormányzat a már bevált alkalmazással tartja karban utcákat, melynek köszönhetően jelentősen csökken a por mennyisége.

Az eljárás során a felületre juttatott kalcium-klorid oldat beszivárog
a talaj felső rétegébe, ami kivonja a nedvességet a környező levegőből. Ennek hatására enyhén nedves réteget képez a homok- és
agyagszemcsék közé. Mivel ez az oldat kevésbé párolog, mint a víz,
a nedves réteg még akkor is az út felületén marad, amikor nagyon
száraz az időjárás.

A tevékenység nem jár forgalomlezárással. A kipermetezés után a
permetanyag felszáradása után azonnal használható az útfelület. A
pormentesítés folyamata során használt anyagok nem károsítják a
gépkocsikat, és az egészségre nem károsak.
A önkormányzat kéri a polgárok együttműködését a fent megnevezett napon.

távvezeték-korszerűsítés

terv szerint halad a kálvária utca 57-59-61. épület hátsó frontján
lévő távvezeték korszerűsítése. A munkák idején a melegvíz-szolgáltatás zavartalanul üzemel.

A június közepén indult munka terv szerint halad, előreláthatóan a
július végi határidőnél előbb elkészül a távvezeték-korszerűsítés. A
tereprendezést ezt követően kezdik el.

A Kálvária utca 57-59-61. épület hátsó frontján lévő távvezeték felújítását – annak műszaki állapota miatt – 2018. június 13-án kezdték. A korszerűsítés időtartama alatt a melegvíz-szolgáltatás
zavartalanul üzemel!

A városi Szolgáltató jelezte: a kivitelezés folyamán előfordulhat az
ELMű és a Telekom vezetékek sérülése, ezáltal szolgáltatás-kimaradás, mivel e szolgáltatók vezetékei több helyen érintik a távhő
közmű alagutat. A csere érinti a távvezeték nyomvonalán lévő fákat
és cserjéket is. A kivitelező törekszik a mind komplexebb helyreállításra, de a kivágott növények visszatelepítésére a távvezeték fölé
és 2 méteres védőtávolságban nincs mód.

A munkával kapcsolatban a városi Ügyfélszolgálat 06 26/300-407
telefonszámán, a Fűtőmű 06 26/816-646 hibabejelentőjén vagy a futomu@szentendre.hu e-mailen lehet érdeklődni, bejelentést tenni.

komfortos, kulturált körülmények a hajléktalanoknak
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június 28-án került sor a megújult „Érted”
Hajléktalanokat ellátó Menedékhely ünnepélyes átadására, ahol mostantól – a felújításnak és az új berendezésnek köszönhetően –
modern, higiénikus körülmények között tudják fogadni a rászorulókat. A menedékhely
működtetését, beleértve a nappali és az éjszakai ellátást is, idén május elsejétől a Gondozási központ vette át új szakfeladatként a
Magyar Vöröskereszttől. A felújítás és a vezetőváltás következtében több módosítás is
történt a szálló üzemeltetési szabályaiban.

előrelépés
a hajléktalan-ellátásban

Kecskésné Sipos Andrea intézményvezető az
ünnepélyes átadón köszönetet mondott a városvezetésnek az épület felújításáért és az
eszközök biztosításáért, vincze viktóriának a
koordinációban nyújtott segítségért, illetve a
hajléktalanoknak a felújítás alatt nyújtott türelméért. Mint mondta, ősztől szeretnék bővíteni
a krízisidőszakban ellátott gondozottak számát, melyhez most már minden feltétel adott.
verseghi-Nagy Miklós polgármester örömét
fejezte ki, hogy városunkban gondoskodni tudunk a rászorulókról, és nemcsak a törvényi
kötelezettségnek megfelelően, vagyis a nap-

pali ellátás biztosításában, hanem ezen túlmutatón az éjszaki ellátást is biztosítani tudjuk.
„Bízom benne, hogy a felújítással előrelépés
történt a hajléktalan-ellátásban. Tudom, hogy
jó kezekbe került az intézmény, és a városvezetés számára nagyon fontos, hogy a hajléktalanok komfortos, kulturált és méltó
körülmények között éljenek. Szentendre városa példát mutat a nehezebb sorsúakról való
gondoskodásban, akiknek megsegítésére jótékonysági akciókat is rendszeresen szervezünk” – zárta beszédét a polgármester.

takarítói állás

takarítói munkakörre munkatársat keres a Gondozási központ. A
munkakör azonnal betölthető.

A Gondozás Központ Szentendre a “Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Hajléktalanok nappali melegedőjébe hajléktalanellátás szakfeladatra takarító munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 óra
A munkavégzés helye: 2000 Szentendre, Szabadkai utca 11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Nappali melegedőben a higiénia, a tisztaság és a rend fenntartása.
Illetmény és juttatások: Kjt. alapján
Pályázati feltételek: 8 általános iskola

Változások a szálló
működésében

A felújítással egyidejűleg az üzemeltetési szabályok is megváltoztak. A szálló reggel 9-től
15 óráig, illetve 17 órától reggel 7-ig áll a hajléktalanok rendelkezésére, a 2-2 órás szünetben kerül sor a fertőtlenítő nagytakarításra és
a szellőztetésre.
A szállóban minden rászorulót szívesen fogadnak, azokat is, akiknek csak tisztálkodásra
vagy ruhamosásra van igényük. Főtt ételek készítésére nincs lehetőség az épületben, az ellátottaknak kenyeret, péksüteményt és
konzervet tudnak adni, melyekhez egyszer
használatos evőeszközöket használnak. Havi
foglalkoztatási tervet alakítottak ki, és kultúrporgramokat is szerveznek, úgy, mint az idősek klubjában.
„Kicsit katonás, fapados rendszerrel működünk. Bőven vannak szabályok, de erre szükség is van, mert átmeneti szállásról van szó,
és nem az a cél, hogy a gondozottak itt éljék
le az életüket. Munkatársaimmal mindent
megteszünk azért, hogy a gondozottak munkát találjanak, és minél hamarabb kikerüljenek
a szállóról” – mondta Kecskésné Sipos Andrea intézményvezető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
önéletrajz és motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné
Sipos Andrea nyújt, a 06/26-311-964 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Szentendre címére
történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMo-r/120-2/2013. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő
takarító.
Elektronikus úton Kecskésné Sipos Andrea részére a
kecskesne.sipos.andrea@gmail.com e-mail címen keresztül
Személyesen: Kecskésné Sipos Andrea, Pest megye, 2000 Szentendre,
Sztaravodai út 2.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat benyújtók közül
kiválasztottakat egy személyes beszélgetésre behívja az intézményvezető.
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SZENTENDrE vároS KöZEGéSZSéGÜGyI DÍJ
adományozható a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő orvosnak, gyógyszerésznek, ápolónak,
asszisztensnek, valamint egészségügyi vagy
szociális területen dolgozónak.

SZENTENDrE vároS TESTNEvELéSI éS SPorT
DÍJ adományozható a város érdekében kifejtett
magas színvonalú sportmunkáért, országos,
vagy nemzetközi sportteljesítményért annak a
személynek, csoportnak vagy csapatnak, aki a
mérhető teljesítmény mellett magatartásával és
életmódjával is példaként állítható a város közössége elé.

SZENTENDrE vároS TISZTES IPAroSA DÍJ
adományozható annak a személynek és csoportnak, aki, illetve amely a gazdasági élet különböző
területén kiemelkedő eredményeket ért el, és
ezzel hozzájárult Szentendre város jó hírnevének
öregbítéséhez, értékeinek növeléséhez.

FELHÍváS
vároSI KITÜNTETŐ DÍJAK
JAvASLATTéTELérE

szentendre Város önkormányzat képviselő-testülete a Városi kitüntető díjak alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II.
20.) önk. sz. rendeletével a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény
vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő
munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető díjakat alapított.

A rendelet értelmében a kitüntető díjak minden
évben egy személynek, vagy csoportnak adományozhatók a Képviselő-testület határozata alapján. Nem adományozható díj a Képviselő-testület
vagy állandó bizottságai tagjai részére.

Szentendre város önkormányzat nevében a kitüntetéseket a polgármester a 2018. október 23-i
városi ünnepség keretében adja át.

A kitüntetések bruttó 100.000 Ft támogatással,
emlékplakettel és oklevéllel járnak. Amennyiben
a kitüntető díjban közösség vagy csoport részesül, kétszeres összegű támogatás, egy emlékplakett és egy oklevél jár.
Az alábbi kitüntetésekre lehet javaslatot tenni:

SZENTENDrE vároS SZoLGáLATáérT DÍJ adományozható azon személyeknek és csoportoknak, akik a város közéletében köztisztviselői,
vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú időn
át kiemelkedő munkát végeztek, vagy valamely
jelentős szellemi alkotással járultak hozzá a közszolgálat színvonalának emeléséhez, ezzel általános elismerést vívtak ki az ügyfelek és a
szolgáltatást igénybevevők körében.
SZENTENDrE vároS KöZMűvELŐDéSI DÍJ adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik kiemelkedő eredményeket értek el a
közművelődési tevékenységükkel, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, a közművelődés
korszerű formáinak és módszerének kidolgozásában és meghonosításában, s mindezek mellett
kitűnnek a közéletben való részvételükkel.

SZENTENDrE vároS KöZBIZToNSáGáérT DÍJ
adományozható azon személyeknek és csoportoknak, akik a város közbiztonsága érdekében
hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek,
vagy valamely tevékenységükkel hozzájárultak a
város közbiztonságának színvonalas emeléséhez.

SZENTENDrE 1956 EMLéKérEM – a díj minden
évben egy szentendrei polgárnak – halála esetén
hozzátartozóinak – adományozható, aki 1956ban részt vett a forradalom és szabadságharc
eseményeiben, illetve akit meghurcoltak, megaláztak, valamilyen megtorlás érte őt a forradalom leverését követően.

SZENTENDrE vároS CIvIL SZErvEZETE DÍJ
adományozható azon közösségeknek, akik aktív
résztvevői a város civil életének, tevékenységükkel, a várost segítő kezdeményezéseikkel, javaslataikkal elindítják a közös gondolkodást, és
hozzájárulnak a fejlesztések megvalósításához,
tanácsaikkal, véleményükkel elősegítik az innováció, a kulturális- és sport élet színvonalának
emelését, a hagyományok ápolását, más civil
szervezeteket is bevonnak a város életébe, megerősítve ezzel a társadalmi megújulás, folyamatát. (A díjjal nem jár pénzjutalom.)

A díjakra javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyző;
b) a képviselők, a bizottsági tagok;
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények;
d) legalább 10 állandó szentendrei lakhellyel rendelkező lakos.
A díjakból évente egy adományozható, azonban
kivételesen indokolt esetben a Képviselő-testület
kategóriánként több díj odaítéléséről is dönthet.
A javaslatok beérkezési határideje: július 31.
A javaslat beadásának helyszíne: Szentendrei
Közös önkormányzati Hivatal Iktatója
(2000 Szentendre, városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg, a
hivatal ügyfélszolgálatán átvehető vagy a honlapunkról letölthető adatlapon. A javaslatokat az
adatlap kitöltése után e-mailben szkennelve is
meg lehet küldeni a fent megadott határidőre a
jegyzo@szentendre.hu e-mail címre.
Felhívjuk a ﬁgyelmet, hogy csak a határidőre beérkezett, méltatással és aláírással ellátott javaslatokat áll módunkban elfogadni!
További felvilágosítást kérhető a Hivatal Jegyzői
titkárságán a 26/785-033 telefonszámon.

TALENTUM
öSZTöNDÍJ-PáLyáZAT

szentendre önkormányzata pályázatot hirdet a
város kiemelkedően tehetséges ﬁataljai anyagi
támogatására.
„Talentum” Szentendre Jövőjéért ösztöndíj azon
kiemelkedően tehetséges, nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytató és első diplomájuk megszerzéséért tanuló főiskolai vagy
egyetemi hallgatóknak adható, akiknek Szentendrén már öt éve bejelentett állandó lakcímük
van, ha megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a nappali tagozatos tanulmányokat folytató középiskolás pályázó tanév végi bizonyítványával
igazolja, hogy a rendelet 2. § (2) a) pontja szerint
számított átlaga 5.0,
a nappali tagozaton az első diplomája megszerzése érdekében tanulmányokat folytató főiskolai,
vagy egyetemi hallgató a rendelet § (2) bekezdés
b) pontjában meghatározottak szerint az előző
két félév teljesítménye alapján számított kreditátlaga eléri a 4,5-es szintet, vagy a tanulmányi
eredménye meghaladja a szakos évfolyamátlag
1,5-szeres értékét.

A középiskolás pályázónak pályázni leghamarabb az első tanév végi, a felsőfokú tanulmányokat folytató pályázónak az első tanév két
félévének eredményével lehet, melyhez csatolni
kell a következő mellékleteket:
– a tanulmányok folytatásának igazolását, a jogviszony igazolását,
– szentendrei lakcímének igazolását,
– tanulmányi eredményét igazoló dokumentumot,
– amennyiben a felsőoktatási hallgató két félév
teljesítménye alapján számított kreditátlaga nem
éri el a 4,5-ös szintet, a minimum 56 kredit teljesítése mellett, csatolni kell az intézmény által kiállított igazolást az előző két félév szakos
évfolyamátlagáról,
– a pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt érdeklődési területeire, illetve tanulmányi elképzeléseire is kiterjedő részletes életrajzot,
– a pályázó elképzeléseit arról, hogy milyen
módon kívánja tanulmányai során és azt követően tartani a kapcsolatot a várossal,
– a pályázathoz csatolni kell legalább három
olyan ajánlást, amely a pályázó kiemelkedő tehetségét igazolja.

Az ösztöndíj havonkénti összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
30%-a a középiskolás pályázó, 70%-a a felsőfokú
tanulmányokat folytató pályázó esetében. Az
ösztöndíj a szorgalmi idő tartamára, októbertől
júliusig (10 hónap) folyósítható.

A beérkezett pályázatokról a képviselő-testület
minden év szeptemberi ülésén dönt.

A pályázat benyújtásának határideje
szeptember 15.

A „Talentum” Szentendre Jövőjéért ösztöndíj további részleteiről Kozma Krisztina kulturális és
köznevelési referenstől lehet információt kérni a
06-26/785-085-ös telefonszámon.

2018 | július 9.

EGÉSZSÉG

álláspályázatok a szeI-ben

semmelweis-nap

Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezésre és a Semmelweis Díj átadására kerül sor
2018. július 11-én, szerdán 13 órakor a Polgármesteri Hivatal
dísztermében (Szentendre, városház tér 3.)

Szentendre város Egészségügyi Intézményei Egészségfejlesztési
Iroda pályázatot hirdet

• asszisztens munkakör betöltésére, teljes vagy részmunkaidőben,
5 évig tartó határozott időre
A munkakörbe tartozó feladat: az újonnan létesülő Egészségfejlesztési Irodában asszisztenseként lakossági állapotfelmérések készítése. Nyugdíjasok is jelentkezhetnek.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, általános ápoló, általános
asszisztens; felhasználói szintű számítógépes ismeretek (World,
Excel, levelezőprogram kezelése)

• pszichológus munkakör betöltésére teljes vagy részmunkaidőben,
5 évig tartó határozott időre
A munkakörbe tartozó feladat: az újonnan létesülő Egészségfejlesztési Irodában mentális egészségfejlesztés, lakossági mentálhigiénés tanácsadás, felvilágosító előadások tartása, felmérések.
Nyugdíjasok is jelentkezhetnek.
Pályázati feltételek: pszichológus végzettség, felhasználói szintű
számítógépes ismeretek (World, Excel, levelezőprogram kezelése)

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Szentendre város
Egészségügyi Intézményei címére küldésével (2000 Szentendre,
Kanonok utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni az EFI/1 /2018 azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: asszisztensEFI vagy az EFI/2 /2018 azonosító számot, valamint a munkakör
megnevezését: pszichológus-EFI. Elektronikus úton dr. Pázmány
Annamária intézményvezető részére a szei@szeirendelo.hu email
címre.
Szentendre város Egészségügyi Intézményei keres

• szonográfus szakasszisztenst
teljes munkaidőben, heti 40 óra
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, szonográfus szakaszszisztens
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.
• röntgen szakorvost heti 18 órában
Feltételek: radiológus szakvizsga
• bőrgyógyász szakorvost heti 22 órában, kiemelt bérezéssel
Feltételek: bőrgyógyász szakvizsga
• szemész szakorvost heti 12 órában
Feltételek: szemész szakvizsga
Előnyök: gyermekszemész gyakorlat

További információt dr. Pázmány Annamária intézményvezető
nyújt a 0626/501-440-es telefonszámon, valamint
a szei@szeirendelo.hu email címen.

Program

Köszöntő:
verseghi-Nagy Miklós polgármester
Ünnepi beszéd:
Dr. Arany Csilla szülész-nőgyógyász szakorvos
A Semmelweis Díjat átadja verseghi-Nagy Miklós polgármester,
valamint az ünnepségen kerül sor az igazgatói dicséretek átadására is.
Közreműködik:
Prof. Dr. Frenyó Sándor zongorán és Elter Luca fuvolán.
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rendőrségi hírek

szentendrei rendőrök segítettek megtalálni egy
12 éves kislányt

A Szentendrei rendőrkapitányság munkatársai június 21-én 13.30-kor
kapták a jelzést, amely szerint a visegrádi Fellegvárhoz vezető erdei
úton egy 12 éves kislány családjától lemaradt, majd feltehetően eltévedt
az erdőben, hozzátartozói nem találják. A bejelentő által megadott személyleírás és ruházat alapján a Szentendrei rendőrkapitányság szolgálatban lévő rendészeti és bűnügyi állománya haladéktalanul
megkezdte a gyermek keresését. Az eltűnéssel szűkebben érintett erdei
út és vár környezete mellett a rendőrök a kereskedelmi és egyéb szolgáltató egységeket is felkeresték adatgyűjtés és ﬁgyelemfelhívás céljából, amelynek közel egy óra alatt meg is lett az eredménye. A
Fellegvár parkolójában üzemelő egyik büfé alkalmazottja felismerte a
gyermeket, és a rendőrök által megadott szolgálati telefonszámon értesítette a kutatásban résztvevőket. A gyermeket ezt követően a rendőrök sérülés- és panaszmentesen átadták édesanyjának.
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A katasztrófavédelem hírei

Kigyulladt és teljes egészében égett egy ötven négyzetméteres könynyűszerkezetes melléképület június 26-án Pomázon, a Határ utcában.
Az épületben bútorokat, faanyagokat tároltak, személyi sérülés nem
történt. A pomázi önkormányzati és a szentendrei hivatásos, valamint
a szentendrei önkéntes tűzoltók három vízsugár segítségével oltották
el a lángokat, majd vizsgálták át az épületet. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja a tűz
keletkezésének okát és körülményeit.

rendészeti középiskolások gyakorlata

A budapesti Than Károly Szakközépiskolájának 10. osztályos tanulói a
Szentendrei rendőrkapitányságon június 18-án kezdték meg a
2017/2018-as tanév nyári összegfüggő szakmai gyakorlatukat, rendészet közszolgálat ágazaton. A diákok a kapitányságon együttműködési
megállapodás keretében ismerkedtek a rendőri hivatással, a különböző

szakterületek sajátosságaival. Gyakorlatuk során Kovács László r. ezredes kapitányságvezető előadást tartott többek közt a közterületi járőrszolgálatról, a rendőrség adatkezeléséről, valamint bűn- és
baleset-megelőzési feladatokról is. Bűnmegelőzési feladatként a diákok „A nyár veszélyei” és „vagyonvédelem” témakörben szórólapokat
készítettek, melyet a leányfalui termálstrand területén prevenciós céllal
ki is osztottak a vendégeknek.

Biztonsági őrt bántalmazott

A Szentendrei rendőrkapitányság vizsgálati osztálya eljárást folytatott
B. Katalin pócsmegyeri lakos ellen garázdaság vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt. A 38 éves nő tavaly októberben a szentendrei Kormányhivatal tárgyalójában gyermekfelügyeleti joggal kapcsolatos gyámhivatali tárgyaláson vett részt. A meghallgatás során a
sérelmei miatt szidalmazta a személy- és vagyonőrt, majd tettleg is
bántalmazta. A kihallgatás során B. Katalin a bűncselekmény elkövetését elismerte. Az ellene folytatott eljárást a vizsgálók a napokban
befejezték és az iratokat vádemelési javaslattal megküldték az illetékes
ügyészségnek.
SZENTENDrEI rENDŐrKAPITáNySáG

Tűz keletkezett egy 1200 nm-es, kétszintes csarnoképület földszintjén
július 3-án, kedden délelőtt Pomázon, a Céhmester utcában. Az épület
alsó részében fémipari üzem működött, a százötven négyzetméteren
égő tűz innen terjedt tovább a csarnok felsőrészében kialakított iroda
helyiségeire. A tűz keletkezésekor az épületben harminc ember tartózkodott, ők időben, sérülések nélkül elhagyták az égő üzemet. A pomázi önkormányzati, a szentendrei és a fővárosi hivatásos tűzoltók öt
vízsugár segítségével oltották el a lángokat, majd szellőztették át a
füsttel telítődött csarnokot, a munkájukat a Pest megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A tűzoltás során az egységek a
műhelyből két felhevült ipari palackot kihoztak, a hűtésükről vízsugár
segítségével gondoskodtak. Az egyik palackban a kémiai folyamat
már elindult, ezért ezt mesterlövészek segítségével hatástalanítani kellett. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja a tűz keletkezésének okát és körülményeit.
ForráS: CSáMPAI ATTILA Tű. SZáZADoS, MEGyEI SZóvIvŐ, PEST MEGyEI
KATASZTróFAvéDELMI IGAZGATóSáG

Magyarnóta műsor az Ister napokon

július 21.én, szombaton 19 óra kezdettel
Helyszín: Dumtsa u. 10. szám udvara

Közreműködik: B. Tóth Magda életműdíjas előadóművész és Kapi
Gábor nótáskapitány
Kísér: oláh Kálmán és oláh Albert cigányzenekara

Mindenkit szeretettel várnak, a belépés díjtalan
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FESZTIVÁL
dunaparti Művelődési Ház udvara
10.00 Üzenettutaj készítés, gyertyahajó díszítés a vadkacsa Egyesület közreműködésével
13.30 A Hórihorgas Hujákolók gólyalábaznak
a belvárosban
14.00 Perpatvar – gólyalábas és óriásbábos
parasztkomédia gyermekeknek, a Hórihorgas
Hujákolók előadásában

Nagyszínpad
15.30 G.A.M. GANG
17.00 Görög táncház az Fanari zenekar kíséretével
18.30 Zuboly
20.00 Muzsikás
21.30 Gyertyaúsztatás (Duna-part)
22:00 Guča Partyzans Brass Band

július 22. vasárnap

2018. július 21-22.
Duna-korzó, Duna

Szentendrén 2018. július 21-22-én kerül sor az
immár több mint egy évtizede megrendezett
Ister Napokra, azaz a Duna ünnepére.
A város helyi hagyományaira és népzenére
épülő fesztivál az egyik legkedveltebb ingyenes, családi rendezvény. A hagyományos
szombat esti zenés gyertyaúsztatás mellett
számtalan, a Duna köré szerveződő játék,
táncház, koncert – többek között a Muzsikás,
vujicsics Együttes, Zuboly, Guca Partyzans,
Dalabai, Herczku ágnes és Nikola Parov Quartet – várja a Szentendrére látogatókat.

A Duna – ókori nevén Ister – Szentendre
gyöngyszeme, mely számos vízi és vízparti
programot kínál a helybelieknek és az ide lá-

togatóknak. A folyón napközben evezős, a
parton játékos programok zajlanak. Szombat
este a szentendrei kuriózumnak számító
zenés gyertyaúsztatás páratlan látványában
gyönyörködhet a közönség. A Duna-korzón
táncházak, koncertek és gasztronómiai kiállítók várják a látogatókat.

A rendezvény ingyenes.

Információ: szentendreprogram.hu/szentendrei-ister-napok

Facebook oldal: Szentendrei Ister Napok
programok:

július 21. szombat

10.00 Ister Királynő fogadása és köszöntése:
ünnepi felvonulás a Lázár cár térről

Nagyszínpad előtt/utcatér
11.00 rajzolj az aszfaltra! kreatív program
gyermekeknek
13:00 Tombola

Nagyszínpad előtt/utcatér
13.00 rajzolj az aszfaltra! kreatív program
gyermekeknek

Nagyszínpad
14.00 Tombola
15.00 Dalabåi
17.00 Herczku ágnes és Nikola Parov Quartet
19.00 vujicsics Együttes és a viGaD Trió
20.30 Táncház a vujicsics Együttessel
Társprogramok mindkét nap
dunaparti Művelődési Ház udvara
11.00 -17:00 Kézműves foglalkozások

duna korzó – duna terasz
10.00 -16:00 Korzó végi ingyenes csónakázás
- kenuba szállás a riverside (Úszómű) kikötőben

lázár cár tér
11:00 -20:00 Népi játszóház
10:00 -17:00 Az Egészséges városért Közalapítvány programjai

Fotók: Deim Balázs

szentendrei
Ister napok a duna ünnepe

dunaparti Művelődési Ház udvara
10.00 A Hórihorgas Hujákolók gólyalábaznak
a belvárosban
11.00 Sárkányármány – gólyalábas és óriásbábos parasztkomédia gyermekeknek, a Hórihorgas Hujákolók előadásában
11.00 Kézműves program gyermekeknek, Kyrú
közreműködésével

Folytatódik a Figaro-történet a Fő téren
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Fotó: Deim Balázs

A szentendrei teátrum idén is operaelőadással várja a közönséget a
város Fő terén. A tavalyi nagy sikerű rossini: A sevillai borbély után a
Figaro-történet folytatódik. A Co-opera legújabb operabemutatója,
Mozart: Figaro házassága. Az alkotók 2018. június 26-án a budapesti
rózsavölgyi szalonban rendeztek sajtótájékoztatót a bemutató kapcsán.

Mozart legkiválóbb vígoperáját Szabó Máté lendületes, szellemes rendezésében láthatja a közönség 2018. július 27-én és 28-án Szentendre
Fő terén. A mű öt előadóművészeti szervezet – a Szentendrei Teátrum,
a Szegedi Nemzeti Színház, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház, a
Győri Nemzeti Színház és az operettissima Nonproﬁt Kft. – együttműködésének gyümölcse.
A Co-opera legfontosabb feladata, hogy hazai vidéki operatársulatok
együttműködésében operaelőadások szülessenek. Az alkotók és a
közreműködő művészek a színházak közös döntése alapján kerülnek
kiválasztásra, akárcsak a konkrét opera. Az együttműködő színházak
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megosztják a költségeket, akárcsak az évadon belüli játszási periódusokat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a premiert követően utazik a
produkció, városról városra, színházról színházra. Minden színház
használja saját lehetőségeit, a díszletet idén is a kiváló győri díszletműhely készítette, a jelmezeket újra a szegediek varrták, és a budapesti
próbákat követően az újonnan csatlakozó debreceni Csokonai Nemzeti
Színház biztosítja majd a főpróbahéten szükséges próbahelyiségeket.
A sajtóeseményen vasvári Csaba, a Szentendrei Teátrum igazgatója,
Forgács Péter, a Győri Nemzeti Színház igazgatója, Gyüdi Sándor, a
Szegedi Nemzeti Színház zenei igazgatója, Barnák László, a Szegedi
Nemzeti Színház főigazgatója, Gemza Péter, a debreceni Csokonai
Nemzeti Színház főigazgatója, Szabó Máté rendező, Luca Ceretta, az
All’opera producer és dr. vadász Dániel, a projekt igazgatója vettek
részt.
A megjelentek fergeteges ízelítőt láthattak a Figaro házassága előadásból Bordás Barbara, Schnöller Szabina, Farkasréti Mária, Haja
Zsolt, Pataki Bence, Busa Tamás, Ujvári Gergely előadásában, zongorán
kísért Mazalin Wanda.
A sevillai borbély Almaviva gróf és rosina egybekelésének komikus viszontagságait mesélte el. A történet pár évvel később folytatódik: a
gróf és a grófné házassága kihűlt, mi több, Almaviva épp hű szolgája,
Figaro menyasszonyát igyekszik elcsábítani… Ezúttal Figaro esküvőjének útjába gördülnek akadályok.
Míg rossini A Sevillai borbélya féktelen, önfeledt, már-már szürreális
bolondozás, Mozart magát az életet és az embert mutatja be: a tragikum és a komikum, az emberi gyarlóság és jóság örök kettősségét.
Szabó Máté a ﬁatal rendezői generáció kiemelkedő képviselője, megannyi sikeres prózai és zenés színházi előadás született eddigi munkája során. A Figaro házassága Almaviva gróf borpanziójában
játszódik, a Khell Csörsz által megálmodott innovatív díszletben,
Benedek Mari izgalmas jelmezeivel és Kenesey Judit átfordított szövegével. Kiváló szereposztásban látható a Co-opera legújabb produkciója.

színházba mentem! címmel szervezett
közönségtalálkozót a szentendrei teátrum
július 1-jén, vasárnap a Fő téren. A közönségtalálkozót Gyürk dorottya kulturális alpolgármester nyitotta meg. Vasvári Csaba, a
szentendrei teátrum igazgatója a szentendrei teátrum és Nyár 2018 programsorozat bemutató előadásainak alkotóival beszélgetett.
Néhány elhangzott gondolat a kötetlen beszélgetésből:

Nóra II. rész

Lucas Hnath, ﬁatal amerikai drámaíró darabját
28 országban játsszák nagy sikerrel, a Broadway műsoráról levehetetlen, az USá-ban öt
színház játssza telt ház mellett. Magyarországon most látható először, a Szentendrei
Teátrum és az orlai Produkció együttműködésében. A különleges darab a nő-férﬁ kapcsolatról szól, ízig-vérig mai történet, amelyben
olyan jelenetek sorjáznak, melyekkel könnyen
lehet azonosulni. Ahhoz képest, hogy a Nóra
egy ködös skandináv drámának tűnik sokak
emlékében, a folytatás szarkasztikus humorral járja körbe a témát. Galgóczy judit rendező bízik benne, hogy a komoly téma
ellenére a darab humora megnevetteti majd a
nézőket.
kováts Adél Kossuth- és Jászai-díjas színművész, a darab főszereplője annak a három női
minőségnek a szerepéről beszélt, ami a darab
kulcsmotívuma. A feleség, a lány és a dada
veszik körbe a férﬁt. A próbák során nagyon
élvezték a közös munkát. lászló lili, a darabban Nóra lányát alakító színművész azt
hangsúlyozta, milyen sokat tanult a próbaidőszakban a tapasztalt művészektől, akiktől sok
mindent ellesett.
Gyürk dorottya kulturális alpolgármester a közönségtalálkozón azt hangsúlyozta, hogy
Szentendre életében milyen fontos szerepet
tölt be a Teátrum, különösen most, az 50.
évadban, amikor immár második alkalommal
rendez a színház ismét Fő téri operaelőadást.
orlai tibor, az orlai Produkciós Iroda ügyvezetője kiemelte a Szentendrén tapasztalt
élénk kulturális pezsgést, a kitüntető ﬁgyelmet, amivel szakmai berkekben követik a Te-

átrum bemutatóit, köztük a közös produkciókat.

Mi és Ők

Vilmányi Benett és lászló lili színművész
Carly Wijs drámájának szereplői az embert,
színészt, testet, lelket próbáló felkészülési
szakaszról beszéltek. A beszláni túszdrámát
feldolgozó darabot Fehér Balázs Benő rendezővel vitték színpadra, akivel nem először
vesznek részt közös produkcióban, így a próbaidőszak nagyon különleges és értékes volt
számukra. Különleges bizalmi helyzetet eredményezett, hogy Benett és Lili a való életben
egy pár. Mertek egymásra hagyatkozni, s
ebből nagyon erős, drámai előadás született.
Igyekeztek úgy ábrázolni a testi-lelki megpróbáltatásokat, hogy az a színpadon ne váljon
szenvelgéssé, tényszerűen a valóságot ábrázolva mutassák meg a nézőknek az elképesztő történetet. vilmányi Benettről azt is
megtudtuk, hogy a civil életben szemérmes és
visszahúzódó, mégis képes ezt az alaptulajdonságát összeegyeztetni a szakmájával,
mert számára a színpad a kitárulkozás, önfeltárás terepe.

Figaro házassága

Vasvári Csaba, a Teátrum igazgatója is kiemelte, öröm számukra, hogy ez az igényes
műfaj újra megjelenhetett Szentendrén. Sokat
tanulva a tavalyi év tapasztalataiból, amikor
25 év kihagyás után honosították meg újra a
műfajt a városban, most jelentős módosításokkal folytatódik a Figaro-történet. A Fő térre
emelt színpadot építenek és lelátós nézőteret,
hogy minden helyről egyforma élményt nyújtson az előadás. A zenekar a tér másik oldalán
kap helyet a jobb akusztikai hatás elérése érdekében, és a szólistákat is ﬁnom, rásegítő
hangosítással segítik, hogy egyenletesek legyenek az akusztikai viszonyok a nézőtér egészén.
Mester Viktória operaénekes elmondta, nagy
élmény számára, hogy újra visszatérhet
Szentendrére, hogy újra találkozhat a
szentendrei közönséggel. Tavaly ő formálta
meg rosina szerepét, idén pedig Cherubinot,
mely a nadrágszerepek sorában különleges
helyen áll. A tavalyi próbaidőszak után izga-
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tottan várták a szentendrei bemutatót, ami
mindannyiuk számára különleges élmény volt.
Susanne szerepében Bordás Barbara operaénekest láthatjuk majd. Ő elmondta, hogy eleinte tartott attól, hogy ő az egyetlen, aki nincs
kettőzve a produkcióban és hogy ez nagyobb
ﬁzikai megterhelést jelent majd számára.
Miután azonban minden próbán részt vett, a
kezdetben hátrányosabbnak tűnő helyzet
előnyre változott, hiszen sokkal több impulzust kapott a többiektől, több lehetőséget és
energiát, ami nagyban segítette a szerep
felépítésében. Susanne karakterének megformálásával megmutathatja egyedülálló komikai vénáját is.
pataki Bence operaénekes énekli Figaro szerepét, aki arról mesélt, hogy korábban Szegedről indul egy néma szereppel, ami után most
a címszerepben léphet fel Szentendrén. Nagy
kihívás és megtiszteltetés számára, hogy ilyen
kiváló kollégákkal, fantasztikus alkotógárdával dolgozhat együtt.

A kígyóasszony

Varga Bence rendező és kovács Adrián zeneszerző hosszú ideig dolgoztak a különleges
történet adaptálásán, a koncepción, hogy milyen zsánerben tud megélni a színpadon.
A commedia dell'arte alapokból készítettek
formabontó családi, zenés mesét. Fiatal énekes gárdára írták a szerepeket, ﬁgyelembe
véve hangi adottságaikat. A szentendrei
bemutató egyben világpremier, csodálatos
látványvilágával a Teátrum műsorában igazi
különlegesség lesz. kurely lászló színművész mint hadvezér lép majd színpadra, de a
műfaj miatt rendkívül sok humorral formálja
meg a szerepet. A darab szakmai bemutatója
az ódry Színpadon már kivívta a közönség
elismerését.
A beszélgetés-epizódok között Borbély Mihály Kossuth-díjas zenész játszott blockﬂőtén, aki a Teátrum idei háziasszonyával,
tompos kátyával ad koncertet augusztus 11én a Barcsay Múzeum udvarán.
Szentendrei Teátrum programok,
jegyvásárlás:
https://szentendreiteatrum.hu/esemenyek/

Fotók: Deim Balázs

színházba mentem!
– teátrum közönségtalálkozó
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emlékező macskakövek
KULTÚRA

szentendre Fő terén és a Bercsényi utcában négy botlatókő avatására
kerül sor 2018. augusztus 10-én, pénteken 17 órakor. A felejtés útjába
állított kövek két szentendrei házaspár tragikus sorsára emlékeztetnek. A perlusz-házaspár hentesüzlete a mai képtár épületében állt,
a Fő tér 2. szám alatt, a Futó utca sarkán, illetve dr. Vas István
szentendrei orvos és felesége egykor a Bercsényi utca 1. szám alatt
lakott.
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Egyesülettel, akik a szervezésben segítenek. A nevek, helyszínek, időpontok felkutatásban nagy segítséget nyújtott Klein László társunk, aki
szakmailag irányította a projektet. Könyvtárakból, levéltárakból, informatikai bázisokból, korabeli újságcikkekből tárt fel rendkívül sok adatot. 2013 óta foglalkozunk a zsidó helytörténeti kutatással, a Szántó
Emlék- és Imaházban bemutatóudvarunk, vitrinjeink, emlékoszlopunk,
videóink a Szentendréről elhurcolt embereknek állítanak emléket.
A botlatóköveken szereplő nevek, Perlusz Aladár és felesége, valamint
dr. vas István és felesége neve is szerepel az imaház emléktábláján, s
most lakóhelyük előtt a réztábla emlékeztet majd arra, milyen jelentős
szerepet töltöttek be ezek a családok a város életében.

A Perlusz család az 1800-as évek végén érkezett Szentendrére, tagjainak többsége már Szentendrén született, és hús-, hentesáru-kereskedelemmel foglakozott, több generáción keresztül. A Fő téren, a mai
K&H bankﬁók épületében és a mai Képtár Futó utcai sarkán állt évtizedekig üzletük. Perlusz Aladár édesapja, Perlusz László tagja volt a
szentendrei képviselő-testületnek, virilis képviselőként, azaz a városnak ﬁzetett adó alapján a legtöbb adót ﬁzetők között volt. Perlusz Aladárné Popper Ilona 1894-ben született Budakalászon, férje, Aladár
hentes és mészáros 1894-ben született Szentendrén. Mindketten
1944-ben, Auschwitzban haltak meg. Az utolsó itt élt generáció, a hétgyermekes család egyetlen tagja sem élte túl a háborút.

„Egy embert csak akkor felednek, ha neve feledésbe merült” – vallja
Gunter Demnig német szobrászművész, akinek kezdeményezése nyomán ma már Európa-szerte egyre több botlatókő látható a városokban.
A művész 1994-ben mutatta be az első 250 követ a kölni evangélikus
templomban, az Antoniterkirchében. A botlatókövek a deportált, koncentrációs táborokban, vagy munkaszolgálat során meggyilkolt embereknek, az ellenállási mozgalmak tagjainak és fogyatékkal élőknek
állítanak emléket. A macskakőre rögzített 10×10 centiméteres réz emléktáblákat az áldozatok egykori lakhelye előtt helyezik el a járdába
süllyesztve. Ezek a kövek a lakóhelyek mindennapjaiban teszik láthatóvá és kézzelfoghatóvá a történelmet. Nevükhöz híven rövid időre
megállítják és – a személyes történetek bemutatásával – emlékezésre,
elgondolkodásra késztetik az arra járókat, a véletlenül „beléjük botlókat”. A művészi projekt révén egy folyamatosan növekvő, az egyes
kövek hálójából összeálló decentrális óriás „emlékmű” jön létre.
Magyarországon a művész 2007. április 27-én helyezte el az első követ
Budapesten, a ráday utca 5. szám előtt, ahol rónai Béla állás nélküli
tisztviselő lakott, aki 1945. január 19-én Sopronbánfalván munkaszolgálatosként hunyt el. Az emléktáblák száma azóta folyamatosan nő
Magyarországon is.
Az emlékező macskakövek négy szentendrei táblával bővülnek augusztus 10-én. vajda Jánost, a Magyar-Izraeli Baráti Társaság Kulturális Egyesület elnökét kérdeztük a részletekről.
– éppen egy éve kezdeményezte Baráti Társaságunk februárban, tragikus hirtelenséggel elhunyt titkára, Szegő András a szentendrei táblák
elhelyezését. András vette fel a kapcsolatot a Magyar Zsidó Kulturális

A Perlusz-család Fő téri üzletei

Dr. vas István (1901–1944) szentendrei orvos a közismert Weisz kereskedőcsalád sarja volt. édesapja, dr. Weisz ármin (1862–1927) városi
tiszti orvos, a városi képviselőtestület tagja, a vármegye tiszteletbeli
tiszti főorvosa Szentendrén az 1890-es évek közepétől praktizált 1927es haláláig. Fotója bekerült az 1903-as Dumtsa Albumba is a város
többi vezető tisztviselőjével együtt. Dr. vas István felmenőinek üzlete,
a híres Weisz Márk és ﬁa üzlet nevében még most is őrzi a letűnt évek
emlékét. A Kereskedőház ma is egyik éke Szentendre Fő terének. Az
1822–1944 között Szentendrén élt Weisz/vas család 45 tagja jelentős
kereskedelmi munkát végzett a városban. vas Istvánné, Jónap Ilona
gyógyszerész 1914-ben született Balmazújvárosban, és férjével együtt
Auschwitzban halt meg, 1944-ben.

Sokan kérdezhetik, hetven év elteltével miért kell újra és újra az emlékezést előhívni, mi közünk van ehhez? Az üzenetben fontos hangsúly
az a történelmi tény, hogy eltűnt a városból egy közösség, a magyarzsidó családok, s nekünk lehet és kell is rájuk emlékeznünk.

A szentendrei emléktáblák megvalósulását három forrásból ﬁnanszírozzuk. A kihelyezést az önkormányzat anyagilag támogatja, Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester és a Szentendre Barátai Egyesület
szintén az ügy mögé állt. Az anyagi forrás jelentős részét a Magyar-Izraeli Baráti Társaság Kulturális Egyesület költségvetéséből és közadakozásból szeretnénk biztosítani, amelyhez augusztus 5-ig várjuk az
adományokat az alábbi számlaszámra: 11742087-20086127 Magyar
Izraeli Baráti Társaság.
szeretettel várunk mindenkit augusztus 10-én, pénteken 17 órakor a
Fő térre, a táblák ünnepélyes avatására!

A Weisz Márk és ﬁa üzlet a Fő téren
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Magyar örökség díjas lett Aknay jános festőművész
június 23-án újabb Magyar örökség díjakat
adtak át a Magyar tudományos Akadémia
dísztermében, az elismeréssel ezúttal is hét
kiemelkedő személyiség és intézmény tevékenységét díjazták. Magyar örökség díjban
részesült Aknay jános festőművészete, valamint a Cédrus táncegyüttes hagyományőrző tevékenysége, Herczegh Géza
nemzetközi hírű, széleskörű jogtudósi munkássága, ulman István nemzetfaragó és a
Gömöri kézművesek társulása példája, ágh
István írói munkássága, a több mint 400 éves
egyetemi könyvtár és az Óbudai danubia zenekar kultúrmissziója. A díjról Aknay jánossal beszélgettünk.
Hogyan fogadta az újabb elismerés hírét?
Nagyon meglepett, mert nem is tudtam, hogy
fel vagyok terjesztve. Az egyik kurátor hívott
fel a hírrel, és kérdezte, hogy átveszem-e a
díjat. Persze örömmel mondtam rá igent, mert
a szívemhez közel álló dolog.

Miért áll közel a szívéhez ez a díj?
Az értékrendemben fontos dolgot ismer el, vagyis a magyar művészetet. Magyar művész
vagyok, és a hazámnak akarom letenni azokat
az értékeket, amelyeket most már több díjjal
is elismertek. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ne lennék nyitott a nemzetközi kortárs művészetre. részt veszek határon túli
kortárs bemutatkozásokon, és jólesik, ha ott
is értékelik a munkásságomat. Idén novemberben például a thüringiai Schmalkaldenben
nyílik Hérics Nándor képzőművész barátommal közös kiállításunk az ottani Magyar
Napok keretében, amelyen nagy örömmel veszünk részt.

Mit ért magyar művészet alatt?
A kifejezést nem kell szó szerint venni. Nagyképűség nélkül mondhatom, hogy itt Szentendrén jött létre a művészetnek egy olyan
vonulata, amelyet – a Ferenczy családtól a
Nagybányáról áttelepült Szentendrei régi Művésztelep alapítóin át – számomra olyan ikonikus művész, mint vajda Lajos, Korniss Dezső,
Barcsay Jenő, Deim Pál és Balogh László neve
is fémjelez. és nem véletlenül, hogy éppen itt
jött létre. Az elmúlt évtizedek tapasztalata
alapján úgy látom, hogy ennek a művészetnek
van egy sajátos íze. Minden nemzet művészetének vannak meghatározó, kimondhatatlan
jelei, a képi megjelenítésnek bizonyos jellemzői. Ha más országokban vagyok, ott is érződik
egy sajátos karakter, és ettől izgalmas a művészet. Ez nem sovén megjegyzés részemről, de
ezekre az értékekre büszke vagyok.

A kossuth-díj átvételekor azt nyilatkozta,
hogy minden díj, elismerés kötelezettséggel
ját. Most is így gondolja?
Talán most még inkább. A díjat odaítélő, több
szakmát képviselő kurátorok olyan művészek
és tudósok, akik saját területükön maradandót alkottak, és emberileg is kifogástalanok,
tehát megtiszteltetés számomra, hogy elismerésre méltónak találták festészetemet. Ez
megerősít abban, hogy az utat, amit választottam, szakmailag és morálisan továbbra is elkötelezetten járjam. Megerősíti bennem azt a
tudatot, hogy nagyjából helyes az az út, amit
elkezdtem itt Szentendrén, Magyarországon.

Novotny tihamér:
Aknay jános méltatása

A Magyar örökség díj átadása alkalmából
Novotny tihamér művészeti író mondta el a
laudációt, melyet szerkesztett változatban
közlünk.

Nyíregyházán születni, Debrecenből elindulni,
Budapesten érettségizni, Szentendrén festővé
válni, Kossuth-díjasként a csúcsra jutni és a
Magyar örökség díjazottjaként révbe érni.
Íme, egy életpálya sorsgraﬁkonja hely- és minőségspeciﬁkus stációk mellérendelései által
röviden összehúzva. (…)
Alkotónk nagy elánnal, elszántsággal, mármár prófétás, egylelkű, monomániás hittel és
céltudatossággal érkezett a művészi pályára,
úgy a ’60-as évek közepétől, a ’70-es évek elejétől számítva az időt. (…) S időben csak egy
picit tovább lépve, bizony Aknay generációjának (szűkebb értelemben a szentendrei vajda

Mi is az a Magyar örökség díj?
A Magyar örökség Díj azon magyar személyeknek, intézményeknek és csoportoknak
adható negyedévente, akik és amelyek tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra,
gazdaság, sport és tudomány, azaz a magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemeléséhez.
Ezek együttesen alkotják a magyarság „Láthatatlan Szellemi Múzeumát”. évente négy alkalommal, esetenként hét-hét díjat osztanak ki kulturális műsor keretében.
A díjat Farkas Balázs, Fekete György és Makovecz Imre javaslatára a Magyarországért Alapítvány kuratóriuma hozta létre 1995-ben. A díj gondozását 2003-tól a Magyar örökség és
Európa Egyesület vette át. A kitüntetést odaítélő díjbizottság elnöke az indulástól 2000-es
államfővé választásáig Mádl Ferenc, 2000-től pedig Hámori József lett.

Lajos Stúdiónak) is közös volt a sorsa, története és élményvilága, amely az avantgárd
szellemiség melletti állásfoglalásban, a modern tradíciók iránti fogékonyságban és elköteleződésben fogalmazódott meg, illetve
találta meg kitörési pontját, valamint hivatását, hitvallását, elhivatottságát.
Alkotónk esetében azonban még valami másról is szól a történet, hiszen nála a mégoly
„forradalmi” konstruktív-geometrikus képei
esetében sem találjuk azt a radikális határvonalat, amely egyértelműen leválasztaná őt az
elmúlt korok művészeti hagyományairól és
szakrális tradícióiról. (…)
Az ő egyszeri és egyedi fátumszemélyisége
tehát már igen korán, a Szent Iván című önarcképén, 1964-ben felmutattatott, s tart egyfonalúan máig. E festményén még Szentendre
nélkül, de együtt áll már Aknay végzetének
(művészsorsának) minden látható és láthatatlan, külső és belső alapeleme: a rovásírással
felrótt ortodox Szent Iván, azaz a katolikusoknál a szárnyakkal elképzelt angyali (Keresztelő) Szent János mint a magára vett
névszuggesztió „épületes” predesztinációja,
vagyis: a rovás, az ikon és a síkkonstrukció
egybetartozása. (…)
Aknay János több igen jelentős korszaka után
valódi szuverenitását a szentendrei és a hazai,
s véleményem szerint az egyetemes művészettörténetben is, az ún. régi magyar vagy
székely rovásjelek sajátos használatával érte
el. (…) De azt is ki kell mondanunk, hogy
Aknay János minden műve a fentebbvaló, a
Fennebbvaló társalgója. Így Szentháromságának transzcendentális témapillérei: az ikonikusan ábrázolt angyalok és transzreális
emberszentek; a Krisztus-korpuszok, Megváltó-parafrázisok, és evangéliumi Jézus-történetek; valamint a szakrális benyomást keltő
konstruktív építmények költői valóságán
nyugszanak. (…)
A valódi művész sohasem azért fest, hogy önmagát népszerűsítse, hogy az emberek képéhségét kielégítse, hanem azért, hogy a talmit
elkerülje, hogy a hamisság nélküli, tartalmas,
igaz, szép és jó – vagyis a „színeváltozott” –
kép élményét meglelje, megismételje, s ezáltal közvetíthetővé, tartóssá, állandóvá és örökérvényűvé tegye.
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A CsoCsek NeM CsAk eGy táNC –
új FesztIVál szeNteNdrÉN
FESZTIVÁL

Augusztusban debütál Szentendre legújabb és legnagyobb szabadtéri
rendezvénye, a balkán tematikájú Csocsek. A Postás Strandon a Balkán sztárjainak koncertjei mellett balkáni gasztronómia, nyári, vízparti
hangulat és családi programok várják a közönséget augusztus hosszú
hétvégéjén, és kiderül, mi is az a csocsek.
Helyszín: Szentendre, Postás Strand

Időpont: 2018. augusztus 17-19.

A fesztivál a Söndörgő által 2002-ben kigondolt programsorozat utódjaként, új köntösben, kibővített koncepcióval indul. A szervezők- a budapesi WoMEX-et és a Budapest ritmot is jegyző Hangvető– interaktív
családi programokkal, zenei workshopokkal és zenei különlegességekkel készül minden korosztálynak.
A Balkán hangulatát idézik a válogatott koncertek és a gasztronómiai
kínálat. A házigazda Söndörgő mellett színpadra lép többek között

Napközis tábor
önkormányzati
támogatással

Három héten át tartó napközis tábort szerveznek a Barcsay iskolában azoknak az általános iskolás gyereknek, akiknek szülei nem
tuják megoldani gyermekük felügyeletét a
szünidőben. A június 25-től július 13-ig tartó
tábort kedvezményesen lehet igénybe venni,
az egyébként is szokásos napközis díjon
felül a szülőknek 2000 Ft-ot kel ﬁzetniük egy
hétre. Az önkormányzat is 2000 Ft-tal járul
hozzá a költségekhez résztvevőnként, illetve
még azzal, hogy az önkormányzati fenntartású létesítményeket térítésmentesen használhatják a gyerekek.
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Shantel & Bucovina orkestar, a hazánkban még kevésbé ismert, de a
legendás gucai rezes fesztiválon négyszer is díjazott szerb világsztár
trombitás, Ekrem Mamutovic és a mohácsi tamburazenekar, a Poklade. ott lesz a Söndörgővel közös lemezt kiadó Amsterdam Klezmer
Band és az első pesti rackák Ferenczi Gyuri vezetésével. A Csocsek
olyan esemény, ahol a zenekarok a koncertjük után nem bújnak el a
backstage-be, hanem megközelíthetőek és a koncertek után sem restek folytatni a zenélést. Természetesen nem lesz hiány csevapból, ajvarból, slivovitzából – és csocsekből sem.
A Postás strandra, tömegközlekedésen túl biciklivel, vagy akár hajóval
is érkezhetnek a vendégek, akik a fesztiválozás mellett napozhatnak
és fürödhetnek is a fővároshoz közeli Duna-parti strandon. A Csocsek
mindenkit vár, aki szeret fesztiválozni, de ehhez nem feltétlenül szeret
sokezres tömegben tülekedni.
Jegyek és bérletek már elővételes áron kaphatók!
További információ: csocsek.hu

Szarka Irma tanítónő, a tábor egyik fő szervezője elmondta, hogy a táborba elsőtől hatodik osztályos korig jelentkeztek a
gyerekek, összesen több mint kétszázan. A
tábor helyszíne a Barcsay iskola, a felügyelő
tanárok is az iskola pedagógusai. Nagy kihívás volt számukra a programok megszervezése a különböző korosztályú és
érdeklődésű gyereknek, hogy még azok a
gyerekek se unatkozzanak, akik mindhárom
héten ott vannak.
„A csoportokat igyekeztünk úgy kialakítani,
hogy az egymást ismerő és hasonló korosztályba tartozó gyerekek legyenek együtt. A
legfontosabb szempont, hogy élvezzék a
szünidőt, és a kötött programok mellett legyen lehetőségük a kötetlenül játszásra is. A
tábor telephelye a Barcsay iskola, de sok időt
töltenek a szabadban is, ahol különféle kulturális- és sportprogramokat szervezünk a

számukra. voltunk az uszodában, a csúszdaparkban, az omszki tónál, számháborúznak a patakparton, múzeumpedagógia
foglakozáson vesznek részt a Ferenczy Múzeumban, meglátogattuk a Közlekedési Múzeumot. Az iskolában kézműveskedünk, sőt
ﬁlmnézésre is van lehetőség. és már kaptunk pozitív visszajelzéseket is, ami nagyon
jólesett: a közeli cukrászdában mesélték,
hogy a gyerekek milyen lelkesedéssel számolnak be szüleiknek egy-egy napjukról” –
meséli a tanítónő.
A tábor nagy segítséget jelent a dolgozó szülőknek, ezért is nagy iránta az érdeklődés. Az
önkormányzat – az anyagi támogatáson
felül – egy sárga sapkával is kedveskedik a
gyerekeknek, ugyanis mindegyikük számára
ez a beugró ajándék.

Érettségi 2018
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OKTATÁS

Ajándékcsomaggal köszöntötte a sikerrel érettségizőket a lokálpatrióta program keretében
Gyürk dorottya kulturális alpolgármester és petricskó zoltán általános alpolgármester.

A Petzelt középiskola érettségizett diákjai

A Református Gimnázium érettségizett diákjai

A Rákóczi Gimnázium érettségizett diákjai

A Móricz Gimnázium érettségizett diákjai

Háromszor annyi
drónt nyertek, mint
ahányan voltak!

Június 19-én a váci Szakképzési Centrum Petzelt
József Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulói fejezték be elsőként az érettségi időszakot a
városban. A szakgimnáziumban 20 diák tett sikeres vizsgát. Június 20-án a Móricz Zsigmond
Gimnáziumban 25, a II. rákóczi Ferenc általános
Iskola és Gimnáziumban 27 fő végzett. A református Gimnáziumban 52 diák érettségizett,
a Ferences Gimnáziumban 78.
A Lokálpatrióta program részeként minden sikerrel érettségiző ajándékot kap a várostól.
A csomagban egy Krizbo-graﬁkával tervezett,
polgármesteri köszöntőt tartalmazó emléklap,
egy városi színekkel és logóval ellátott pendrive,
illetve négy különböző, két-két fő részére szóló
belépő van, moziba, a v-8 uszodába, a Szentendrei Teátrumba és az Art Capital ﬁnisszázsára
szóló jegyek. Az ajándékokat Gyürk Dorottya
kulturális alpolgármester, Petricskó Zoltán
általános alpolgármester és Kozma Krisztina
köznevelési referens adta át az érettségizőknek.

értek el, majd mind a harmadik, mind a negyedik fordulót megnyerték
(ezért fejenként két-két DJI Tello drón volt nyereményük), és végül öszszesítve is az első helyen végeztek, melyet fejenként egy DJI Spark
drónnal díjaztak. (A zsűri, tekintettel a nem várt mértékben kiugró eredményre, az egyik drónt Samsung okosórára cserélte.)
Gratulálunk a csapatnak és a csapat mentorának: Sárospataki Barnabás biológia-kémia és magyar szakos tanárnak! Kívánunk további sikereket és hasonlóan innovatív és kreatív alkotómunkát a jövőben is!

elsöprő győzelmet aratott a szentendrei Móricz zsigmond Gimnázium
csapata a legyélteis! 2018-as évi játékán. A versenyre országszerte
neveztek a középiskolák kreatív tanulóiból szerveződő csapatok.
Négy forduló során küldték be pályamunkáikat. A feladatok a történelem, rajz, kémia és informatika tantárgyakhoz kötődtek, a legfontosabb szempont a feladatok ötletes megvalósítása volt, valamint az
informatikai és okoseszközök használatában való jártasság is kellett
a sikerhez.

Fotók: Deim Balázs

A verseny magas színvonalát biztosította, hogy Magyarország vezető
középiskoláinak és egyetemeinek oktatóiból kerültek ki a zsűri tagjai,
valamint hogy több multinacionális cég támogatta a rendezvényt.
A Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium öt 10. osztályos diákja:
Prónai Sára, Bálint Gergely, Dudás Norbert, érfalvy Dávid és Petrovity
Márkó alkotta a KaCsapatot. A második fordulóban második helyezést

kizöldült az óvoda

A Püspökmajor-lakótelep óvodája régóta küszködik azzal a problémával, hogy a gyerekek játszóudvara poros. Többször próbálták maguk
füvesíteni, de sikertelenül. Az udvar egy része most kizöldült. A Ferenczy Múzeumi Centrum által szervezett Art Capital művészeti fesztivál egyik helyszínét, a Duna korzót június elején fűvel borították le pár
napra. Az ottani rendezvények végével a múzeum a feleslegessé vált,
kb. 120 négyzetméter gyepszőnyeget az egyik szülő javaslatára az
óvodának ajánlotta fel. A vSZrT segítségével le is terítették a gyepet,
s az óvónők a nyári szünet ellenére rendszeresen locsolják, hogy egy
hónap múlva a gyerekek már a meggyökerezett zöld füvön játszhassanak.
r. ZS.
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VÁROS

A közönségdíj is a 12 éves szentendrei
zeneszerzőé!

A szentendrei vujicsics Tihamér Zeneiskola növendéke, a 12 éves Grimaldi
Giulio Benedek szerzeményével bejutott
a Szokolay InspirArt Zeneszerzői verseny döntőjébe, ahol 54 pályaműből tizenkettőt választottak ki. Beni Kisvasút
című darabjáért a zsűritől megosztott 2.
helyezést kapott, illetve a közönségszavazáson is indulhatott, és számos szentendrei segítette, hogy elnyerje a
közönségdíjat is. Július 5-én egész
estés gálakoncerten került sor a díjkiosztásra a Budapest Music Centerben,
melyen a virtuózok szereplői léptek fel.
A közönségdíj a virtuózok különdíja:
Peller Mariann, a virtuózok produkció
vezetője Benit felkérte a következő szériába egy új darab komponálására. Az ifjú szentendrei zeneszerző jelenleg Kanadában tartózkodik a zeneiskolai vonószenekarral, díját tanára, Bokorné Forró ágnes vette át. Beni
legközelebb december 9-én, a vigadóban rendezett virtuózok Gálán játssza el szerzeményét.
Szeretettel gratulálunk a díjakhoz!

Bringa, bogrács, nagycsalád,
avagy családi nap a Nagycsaládosok szentendrei egyesületével

június 16-án a postás strandon találkoztunk délelőtt tíz órakor, hogy
együtt kerékpározzunk, majd együtt együk meg a bográcsban főtt
paprikás krumplit a szentendrei Nagycsaládos egyesület családi napjának alkalmából.
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Gratuláció

Nagy szeretettel gratulálunk Kalóz
Zsóka szentendrei lakos csipkekészítő
16 éves gyűjtő- és alkotómunkájához, a
2018. júniusban zárult, Tisztaújvárosban
megrendezett nagysikerű kézimunka- és
életmű-kiállításához. Nemcsak Tiszaújváros, de mi, szentendreiek is büszkék
vagyunk Kalóz Zsókára, kiemelkedő
munkájára. reméljük, hogy ezt a páratlanul gyönyörű, értékes anyagot Szentendrén is be fogja mutatni.

málna, a szamóca, vagy éppen a bodzaszörp, amit ez úton is hálásan
köszönünk. Innen már nem volt messze a Postás strand az elcsigázott
és éhes gyereksereg számára.

Bográcsozni jó

Mire megérkeztünk, a bográcsban már rotyogott a paprikás krumpli,
és a jó hangulatból sem volt hiány. A házi sütikre a legkisebbek azonnal
rávetették magukat, amíg vártuk, hogy kihűljön az étel. Persze osy
hiába írta meg a közösségi oldalon, hogy mindenki hozzon tányért, evőeszközt, ez nekem valahogy kimaradt. Ő mégis gondolt a ﬁgyelmetlenebbekre is, így volt miből enni a bográcsos egytálételt. Előkerült a
kovászos uborka is, sőt plusz virslit is kapott az, aki éppen arra vágyott.

szusszanás és játék a fák árnyékában

A ﬁnom ebéd után mindenki ejtőzött, volt, aki a padon szusszant, és a
gyerekek a kiterített pikniktakarón nyújtózhattak ki. Persze a babakocsiban könnyű álomba szenderülni, főleg, ha még zötykölődik is egy
kicsit. A kicsiket a nagyobbak szívesen szórakoztatták, akinek pedig
már nincs kisebb testvére, most végre kiélhette magát a „kölcsön kistesókon”, akiket sétáltattak, vagy éppen játszottak vele.
végül késő délután volt már, amikor lassan cihelődni kezdtünk, hiszen
az esti meccsekre a nagyobb ﬁúk mindenképp kíváncsiak voltak, apukáikról nem is beszélve.

tekerés leányfalura

A jó idő nekünk kedvezett, és a Postás strandról együtt indult egy maroknyi csapat kerékpárral Leányfalura. voltak nagyon kicsik, akik ülésben utaztak, olyanok, akik maguk tekertek, sőt olyanok is, akik kerékpár
helyett görkorcsolyával teljesítették a távot. Egyben azonban megegyeztek, a gyerekek kacskaringózó bringáinak útjait szüleik árgus szemekkel vigyázták. Akadtak, akik út közben a kerékpárúton csatlakoztak
a csapathoz, mely az árnyékos és felújított aszfalton vidáman tekert el
egészen Leányfaluig.

Fagyi minden mennyiségben

A Gombánál a gyerekek fagyiztak, aztán kipróbálták a játszóteret, abból
is a felnőtteknek való ﬁtnesszparkot a nagyobbak, a homokozós klaszszikusat a kisebbek. A szülők az első meccsek lázában égve sört ittak,
és beszélgettek. Egy kis pihenő után elindultunk visszafelé, és meg
sem álltunk a Duna korzóig, ahol nagyon is jólesett Horváth évitől a
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erdei Vándortábor

Az iskolai szünet kezdetén elindultak az első csoportok az erdei Vándortábor program útvonalain. száznál is több csoport, közel háromezer diák és pedagógus jelentkezett idén nyáron az országos
erdészeti egyesület által szervezett egyhetes túrákra, amelyek a Bakony, a Börzsöny, a Mátra, a Mecsek, valamint a pilis természeti és
kulturális értékeivel ismertetik meg a diákokat.

Az Erdei vándortábor Program egyes útvonalain hét nap alatt 60-80
kilométert tesznek meg a felsős és középiskolás diákokból álló csoportok. A szervezők a szállás és az étkezések biztosításával, az útvonalak kijelölésével segítik a kísérő tanárok munkáját. Az öt útvonalon
összesen 350 kilométernyi utat jelöltek ki, és 18 táborhelyet létesítettek, ahol jellemzően tábori ágyakkal berendezett sátrakban szállnak
meg az egymást követő csoportok, és tisztálkodási, valamint a legtöbb

Igaz mese

Nem véletlen a cím, mert ez a történet valóban úgy indult, mint egy
magyar népmese. A „szárnyaló kreatív”, az „alkotó”, a „megvalósító” és a „sokrétű” története. A szárnyaló kreatív kitalált egy ötletet, amivel megkereste az alkotót. Az alkotónak tetszett az ötlet,
és immáron ketten mentek tovább. Mentek, mendegéltek, mígnem
egy raboskodó hercegnő és egy láncra vert vitéz börtönéhez nem
értek. A szárnyaló kreatív úgy döntött, megküzd értük az egyfejű
sárkánnyal, és hősies csatában kiszabadította mindkettőt. Így már
négyen mentek tovább, és közben beszélgettek, tervezgettek, ötleteltek. Az alkotó rálelt egy várra, ami mindenkinek nagyon tetszett, és úgy döntöttek, ott maradnak, berendezkednek.
Teltek-múltak a hónapok, és mindenki keményen dolgozott a szárnyaló kreatív, akkor még titkos projektjén. Közel másfél évig éjt
nappallá téve folyt a munka, mígnem elkészültek a „nagy művel”,
a MArANGAL-lal (ﬁlippínó nyelven azt jelenti: nemes, pompás, előkelő). Megalkottak egy új férﬁ fürdőruhamárkát, melynek mintáit,
színeit, graﬁkáit az élet inspirálta, és minden darabja ettől lett
különleges.
Az érdeklődés egyre csak nőtt és nőtt. Már nemcsak Magyarországról érdeklődnek a különleges darabok iránt, hanem a világ min-

den tájáról keresik őket.
A négy mesehős egyre csak dolgozott, dolgozott, és mostanra már
nem négyen vannak és már nem csak szentendrei várukban (2000
Szentendre, rózsa utca 6.) fogadják az érdeklődőket, hanem hévízi
üzletükben is (8380 Hévíz, rákóczi utca 5.), és a webshopukon keresztül is elérhetőek és megvásárolhatóak termékeik (www.marangal.com).
reméljük, igaz történetünk tetszett minden kedves olvasónak. Ha
szeretnének velünk találkozni, egy ﬁnom kávé vagy tea mellett
megnézni alkotásainkat, és ezek után rendelni is belőle, szeretettel
várunk minden felénk járó hercegnőt (csodálatos díszdobozba,
selyempapírba csomagoljuk a kiválasztott terméket, ezáltal ajándéknak is kiváló egy MArANGAL fürdőnadrág az Ő lovagjának) és
minden herceget, aki saját magának szeretne vásárolni úszáshoz,
wellnesbe, sportolni vagy a strandra.

VÁROS
helyen áramvételi lehetőség is az Erdei vándorok rendelkezésére áll. Minden útvonalon
kulturális és erdei iskolai programokon is részt
vesznek a diákok, hiszen a vándortáborok
célja az egészséges kikapcsolódás biztosításán túl a magyar tájak értékeinek bemutatása
is.
A vándortábor Programot az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda indította
útjára 2017-ben, hogy kormányzati támogatással segítsen újraéleszteni a már-már eltűnő vándortáborozási hagyományokat. A vízi
és a kerékpáros lehetőségek mellett a hagyományos gyalogos, erdőben zajló vándortáborokat az országos Erdészeti Egyesület
koordinálja, a helyi erdőgazdaságok – a Bakonyerdő Zrt., az Ipoly Erdő Zrt., az Egererdő Zrt., a Mecsekerdő Zrt.
és a Pilisi Parkerdő Zrt. – aktív szakmai közreműködésével. A program részeként az elmúlt egy év alatt mintegy 700 pedagógus végezte
el a gyalogos vándortábor-vezető továbbképzést, hogy megfelelően
felkészülve vághassanak neki diákjaikkal a magyar erdőknek.
Az Erdei vándortábor börzsönyi útvonala a hegység északi felén
halad, tudatosan nem a frekventált Dunakanyar felőli részen, vagy az
ugyancsak népszerű Magas-Börzsönyben, hiszen a vándortáborozók
így a Börzsöny rejtettebb, vadregényesebb arcát fedezhetik fel.

További információk az Erdei vándortábor Programról:
www.erdeivandor.hu
www.facebook.com/Erdeivandor

A programot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda támogatja.

Amivarrodánk

varrodánk megalakulásakor a műhelyt, a gépparkot, a varráshoz
szükséges kiegészítőket, a graﬁkai tervező stúdió részleget, mindmind az igényesség mércéjével hoztunk létre. Csapatunk minden
tagja saját munkakörében évtizedek óta dolgozó, magasan képzett
szakember és lelkes kreatív alkotó.
Műhelyünk alkalmas nagyobb varrodai megrendelések folyamatos
gyártására, továbbá saját belső kisebb és kihelyezett nagyobb szabászattal rendelkezik. Mindkettő professzionálisan felszerelt és
nagy tételek szabására is alkalmas.

Cégünk vállalja a graﬁkai tervezés minden aspektusát, legyen az
bármilyen ruhaterv, egyedi graﬁka, terítékrajz, egy ötlet, amit szeretne, hogy megvalósítsunk. Ezt követően igény szerint elkészítjük
a szublimációs textil nyomtatást, majd ezek után kalander vagy
hőprés segítségével a mintát a kívánt anyagra „vasaljuk” a megrendelő igényének megfelelően, akár nagy tételben is.

Címünk: 2000 szentendre, rózsa u. 6.
Telefonszám: 0670 943-4453
Weblap: www.amivarrodank.hu
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programok

Ferenczy Múzeum
Kossuth u. 5.
Nyitva: hétfő kivételével naponta
10:00–18:00
tAlált pIxelek
Bp. Szabó György – Palotai Gábor kiállítása
Megtekinthető szeptember 2-ig, hétfő
kivételével 10.00–18.00

MűvészetMalom
Bogdányi út 32.
CsIszolAtlAN GyÉMáNtok
Josef Bolf • Joseba Eskubi • Martin Gerboc • Hajas Katinka • Hajdú Kinga • Folkert de Jong • Svätopluk Mykita •
yengibarian Mamikon • Makai Mira
Dalma • Justin Mortimer • Nemes Márton • Daniel Pitín • vitaly Pushnitsky •
Siﬂis András • Nicola Samori • Szűcs Attila • Johan Tahon • Tranker Kata
Megtekinthető szeptember 2-ig
ALAPÍToTT éDENKErT – NEMZETKöZI
vIDEóMűvéSZETI SZEMLE
Janet Biggs • Ursula Biemann • Shaun
Gladwell • Ali Kazma • Clare Langan •
violaine Lochu • Gianluigi Maria Masucci • Miguel Angel ríos • Frank Smith
Megtekinthető szeptember 2-ig

Szentendrei Képtár
átkelŐ
Mohau Modisakeng
Megtekinthető szeptember 2-ig

Kmetty Múzeum
yes, you!
yoko ono
Megtekinthető szeptember 2-ig

Kmetty Múzeum, belső kert
A BoMlás VIráGAI
Berszán Zsolt
Megtekinthető szeptember 2-ig

Kovács Margit Kerámiamúzeum
belső udvar
judItH
rabóczky Judit
Megtekinthető szeptember 2-ig

Futó utca – vastagh György utca sarok
(a Képtár mögött)
MAdArAk Slow
Megtekinthető az épület bontásáig

Barcsay Múzeum
látNIVAlÓk Az eMBerkertBeN
Horváth éva Mónika
reMIx oF dAMAGe
iski Kocsis Tibor – Angelika Markul
az udvaron:
stABIl
Ionel Mihai
Mindegyik kiállítás szeptember 2-ig tekintető meg
Ilosvai-gyűjtemény
sAját ÉdeN
Boros viola
Megtekinthető szeptember 2-ig

Mank Galéria
Bogdányi u. 51.
HoMo et NAturA
válogatás a Mezőtúri Képzőművészeti
Alkotótelep gyűjteményéből: 37 kiállító
50 alkotása
Megtekinthető július 29-ig, hétfőtől péntekig 9.00–17.00, hétvégén 10.00–
17.00 között

ámos Imre – Anna Margit Múzeum
orGANIkA
Szabó Klára Petra – Szvet Tamás
Hortus CoNClusus – elzárt
kertek
válogatás a Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményéből
ámos Imre • Anna Margit • Bánáti Sverák József • Boromisza Tibor • Czóbel
Béla • Deli Antal • Ferenczy Béni • Ferenczy Károly • Ferenczy Noémi • Gálffy
Lola • Ilosvai varga István • Jávor Piroska • Kandó Gyula • Kmetty János •
Kocsis Imre • Miháltz Pál • Modok Mária
• Schubert Ernő • Szántó Piroska
Megtekinthető szeptember 2-ig
vajda Lajos Múzeum
ösVÉNyek A kertBeN
Baksai József – Nagy Barbara
A múzeumkertben:
örök kert
Németh ágnes
Megtekinthető szeptember 2-ig

Czóbel Múzeum udvara
kIlátás
Mátrai Erik
Megtekinthető szeptember 9-ig

Szerb püspöki templom
Alkotmány utcai kőfala
VAlAMeNNyI szeNteNdre
Nádas Péter
Megtekinthető szeptember 2-ig
Erdész Galéria
Bercsényi u.- 4.
átMeNetek
Gulyás Andrea kiállítása
Megtekinthető július 31-ig

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
ApátI ABkAroVICs BÉlA FestŐMŰVÉsz eMlÉkkIállításA
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00 között
Bizottság-liget
Posta előtti tér
MŰVÉszet A szABAdBAN
Csurka Eszter: A víz emlékezete
Nagy Barbara: Kert-hálózat
Tóth Eszter: Kerti locsoló
A kiállított művek szeptember 2-ig tekinthetők meg

Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
Szob, Szent László u. 14.
AkNAy jáNos FestŐMŰVÉsz kIállításA
Megtekinthető augusztus 31-ig, hétfő
kivételével 9.00–16.00 között

koNCert

Művész étterem és Bisztró
Dumtsa u. 7.
Művész TeraszKoncertek
július 13. péntek 19.30
etHNo sANzoN
Népzene plusz klasszikus zene, jazz,
rock és költészet.
július 14. szombat 19.30
kodACHroMe
Simon & Garfunkel cover night
július 20. péntek 19.30
VINtAGe-duÓ
Feldolgozások a 60-70-es évek nagy
előadóitól
július 21. szombat, 19.30
orbán Bori–Pánczél Kristóf duó
sANzoNok, portuGál, olAsz
dAlok, sláGerek

XXXII. évf. | 13. szám
július 27. péntek 19.30
Glatz Tamás és meglepetésvendége
rÉGI kedVelt sláGerek
július 28. szombat 19.30
Magyar Bori szóló-est
AMerIkAI És ANGol jAzz-popzeNe, ír Folk FeldolGozások,
MAGyAr NÉpdAlok
A koncertek díjtalanul élvezhetők!

MozI

P'ArT MoZI
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyárak: diák/nyugdíjas:
800 Ft, felnőtt: 1000 Ft
(A 120 percnél hosszabb ﬁlmeknél
egységesen: 1000 Ft!)

Nyári szünet
2018. június 29 - július 25-ig

július 26. csütörtök
14.00 HoTEL TrANSyLvANIA 3- SZörNyEN réMES vAKáCIó (97’) (6)
15.45 MAMMA MIA!- SoSE HAGyJUK
ABBA (114’) (12)
18.00 Nyár (126’)(12)- A 80-as évek…
A ﬁlm rendezőjét börtönbe zárták.
20.15 MAMMA MIA!- SoSE HAGyJUK
ABBA (114’) (12)
július 27. péntek
14.00 HoTEL TrANSyLvANIA 3- SZörNyEN réMES vAKáCIó (97’) (6)
15.45 MAMMA MIA!- SoSE HAGyJUK
ABBA (114’)(12)
18.00 MAMMA MIA!- SoSE HAGyJUK
ABBA (114’) (12)
20.05 ESCoBAr (123’)(16)

július 28. szombat
14.00 HoTEL TrANSyLvANIA 3- SZörNyEN réMES vAKáCIó (97’)(6)
15.45 A HIHETETLEN CSALáD 2. (118’)
(6)
18.00 MAMMA MIA!- SoSE HAGyJUK
ABBA (114’) (12)
20.05 MAMMA MIA- SoSE HAGyJUK
ABBA (114’) (12)
július 29. vasárnap
14.00 HoTEL TrANSyLvANIA 3- SZörNyEN réMES vAKáCIó (97’)(6)
15.45 MAMMA MIA!- SoSE HAGyJUK
ABBA (114’) (12)
18.00 ESCoBAr (123’)(16)
20.15 MAMMA MIA!- SoSE HAGyJUK
ABBA (114’) (12)

július 30. hétfő
14.00 MAMMA MIA!- SoSE HAGyJUK
ABBA (114’) (12)
16.05 rAMEN SHoP- ÍZEK A MÚLTBóL
(89’) (12)
17.45 Nyár (126’) (12)- A 80-as évek…
A ﬁlm rendezőjét börtönbe zárták.
20.00 MAMMA MIA!- SoSE HAGyJUK
ABBA (114’) (12)

július 31.kedd
14.00 HoTEL TrANSyLvANIA 3- SZörNyEN réMES vAKáCIó (97’)(6)
15.45 FérFIAK FECSKéBEN (97’) (12)
17.30 MAMMA MIA!- SoSE HAGyJUK
ABBA (114’) (12)
19.35 SoDróDáS (99’) (12)

Filmvetítések csütörtökönként a megújult Barlang kertjében, foci
VB közvetítés és koncertek!

programok a Barlang kertjében
Szentendre, Dunakorzó 11/A

Foci VB
június 14.– július 15. FoCI vB közvetítés
A belépés ingyenes!

Barlang kertmozi
július 19. 20:30 Két szerető
amerikai romantikus dráma (110′) (16)
július 26. 20:30 Kék valentin
amerikai romantikus dráma (112′) (16)
A jegyár 900 Ft egységesen.
koncertek
július 13. Carlos Adiós! koncert
Latin hangulatú este élő zenével!
salsa, cumbia, balkan
A belépés ingyenes!

jubileumi tárlat a templomdombon
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Ezeknek a korszakalkotó tárlatoknak köszönhette a vajda Lajos Stúdió létrejöttét, s közvetve a szentendrei képzőművészet is modern
kori felívelését. Nem véletlen tehát, hogy az
idei Art Capital fesztivál záró eseményévé az
első Szentendrei Szabadtéri Tárlat 50 éves évfordulója vált. Az utókor tisztelgéseként a szabadság és a művészek közössége előtt. Ennek
formájául ugyanolyan néhány órás spontán,
mai szóval pop up tárlatot szervezett a
Tempomdombon a Ferenczy Múzeumi Centrum, mint amilyen fél évszázada itt volt.
Az Art Ante Portas 1968–2018, Szentendre,
Art Capital elnevezésű kiállítás (utalva a Hannibal ante portas ismert mondásra) jelentőségét jelzi, hogy június 24-én, vasárnap
félszáznál is több művész – többek közt efZámbó István, feLugossy László, Bukta Imre,
Lukoviczky Endre, Bálint Ildikó, regős István,
Almási Gertrúd, Kovács László Putu, dr. Má-

átmenetek
Felkerültek a képek a várfalra

Fotók: Deim Balázs

1968 októberének első vasárnapján autodidakta ﬁatal művészek felakasztották képeiket a templomdombi várfalra, ﬁttyet hányva
arra, hogy ezzel mekkora lavinát indítanak el.
Bár csak négyen állítottak ki, az esemény tömegeket vonzott – ez az engedélyek és zsűrizés nélküli kiállítás a szabadság jelképe lett.
A rendőrségi eljárások és elzárások ellenére
a hetvenes évek közepéig évente, ugyanebben az időpontban, egyre növekvő résztvevővel megismételték a rendezvényt.

A csoportkép

riás, Szirtes János, Margit Szabolcs, Gulyás
Andrea, Bihon Győző, Benkovits György, Kemény Zoltán, Baksai József, Nagy Barbara,
Gosztola Gábor, Horváth éva Mónika, Magyarósi éva, Lehoczky Krisztina, Krizbai Alex, Hugyecsek Balázs, Bp Szabó György, Albrecht
Emese, Futás Zsóﬁa, Farkas Dániel, Pál
Dalma, Jagicza Patrícia, László Dániel, Márkus Péter, végh Júlia, Szabó Kristóf, Boros
Mátyás, Horváth roland – érezte fontosnak,
hogy a múzeum meghívására elhozza egy

A születésnapi tortához stílszerűen rózsaszirmokat is
hint Putu a résztvevők közé elé a múzeumigazgató,
Gulyás Gábor és Öcsike nagy derültségére

művét s kiszögezze a falra, mint egykoron az
elődök. Akik közül sokan most is részt vettek
a tárlaton. Az egykori autodidakta ﬁatal művészek ma már ismertek, sőt elismertek, jelentős életművet, díjakat tudhatnak magukénak.
Nagy találkozások, jó hangulatú beszélgetések, a régi tárlatokról való nosztalgiázás jellemezték ezt a vasárnapot. Természetesen
jobbnál jobb kiállított művek is.
Ünnep volt ez a javából, ahogy egy születésnaphoz illik: igazi emeletes tortával, szikrát
szóró gyertyával. Az egyik első kiállító, öcsike
(efZámbó István) rövid megnyitójában azt mesélte el, hogyan jött létre az első Templomdombi Tárlat egy szegedi utcatárlat ötletéből.
Az esemény egyik színfoltjaként Laca
(feLugossy László) a Czóbel Múzeumban mutatta be most megjelent verseskötetét. A
résztvevőket a templom előtt készült csoportkép örökítette meg az utókornak.
A fél évszázaddal ezelőtti, korszakalkotó esemény újjáélesztésével a Ferenczy Múzeumi
Centrum értékes hagyományt elevenített fel –
és remélhetően folytat is – a képzőművészet
magyar fővárosává vált Szentendrén.
rAPPAI ZSUZSA

Gulyás Andrea kiállítása június 28-án nyílt meg az erdész Galériában
(Bercsényi u. 4.). Az átmenetek címet viselő tárlat július végéig tekinthető meg, hétfő kivételével naponta 10.00-től 18.00-ig.

Az alkotó így vall művészetéről
Az elmúlt néhány évben érdeklődésem középpontjában a geometrikus
művészet állt, mivel nagy hatással van rám a szentendrei konstruktívgeometrikus művészet. Úgy érzem, ez az irányzat összhangban van
személyiségemmel, habitusommal. Látványalapú képeket – elsősorban városképeket – festek erősen redukálva, már-már geometrikus
rendszerekbe alakítva. Folyamatosan próbálom a határaimat feszegetni: a képeket átstrukturálni, különböző építészeti formákat egyszerű
kompozíciós elemmé alakítani, úgy, hogy továbbra is megmaradjon a
felület érzékenysége.
Mostanában kísérletezek fából és papírból készült idomok alkalmazásával a síkban, térbeli formákat applikálni a kép síkjára, miközben egyre
tisztábbá, egyszerűbbe teszem a vászon felületét. A színek alkalmazása is sokat egyszerűsödik: alapszínek és szürkék árnyalatai.

A kiállítás-megnyitón Harcsa Veronika énekelt, a képen középen Erdész László
galériatulajdonos és a művész, Gulyás Andrea
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Flóra 1996-ban született, 12 éves korában kezdett el vitorlázni.
jelenleg az edutus egyetem kereskedelem és marketing szakán
végzős hallgató, s egy sportolói program segítségével hangolja össze
tanulmányait az élsporttal.

Miért éppen a vitorlázás felé fordult a ﬁgyelmed?
Szüleim vitorláznak, így a család hatására választottam ezt a sportágat. Nővérem már versenyző volt, mikor én elkezdtem megismerkedni
a kishajós vitorlázással 12 éves koromban. Hamarosan, fél év múlva
bekerültem a versenyzésbe is.

Mi tetszik a vitorlázásban?
Például az, hogy a természeti adottságok felhasználásával alakítjuk
taktikai döntéseinket a versenyzés során. A versenyen kialakuló helyzetek, a küzdés, a hajó sebessége, dinamizmusa magas adrenalinszintet eredményez bennem, aminek hatására úgy érzem magam a vízen,
hogy mindenre képes vagyok, hogy minden lehetséges.

kivel és hogyan edzel?
A Balatonon minden alkalmat kihasználva edzünk versenytársammal,
Molnár Dáviddal, ezen kívül olasz edzőnkkel, Federica Salvá-val a
Garda-tavon is. A külföldi versenyek tengeren szoktak lenni, így rengeteget vitorlázom a tengeren is. A nemzetközi versenyek, az Európa- és
világbajnokságok helyszínén szintén edzünk a verseny előtt egy hetet,
hogy felmérjük a helyi szélviszonyokat, a hullámzás és az áramlás sajátosságait.
Milyen eredményeket értél el idáig?
2012-ben megnyertem az Ifjúsági Európai ranglistát Laser 4.7-ben. Ez
volt az első kiemelkedő eredményem nemzetközi mezőnyben. 2013ban az Ifjúsági világ- és Európa-bajnokságon a 8. helyen végeztem legjobb magyarként.

Ifjúsági korosztályban négyszeres női magyar bajnok vagyok. 2014ben átültem a vegyes páros felnőtt olimpiai hajóosztályba, Nacra 17be. A legjobb nemzetközi eredményeim: 2014: ISAF Ifjúsági
világbajnokság 6. hely (Tavira, Portugália), illetve Junior Európa-bajnokság 9. hely (La Grande Motte, Franciaország); 2015: Junior világbajnokság 9. hely (Aarhus, Dánia); 2017-ben a 49. Kékszalag Erste
World Nagydíjon a legjobb női kormányosként futottam be az összetett
lista 27. helyén egy 20 lábas katamaránnal.
A közel- és a távolabbi jövőt tekintve milyen terveid, céljaid vannak?
Célom a 2020-as Tokiói olimpiai Játékokon való részvétel, és ott a lehető legjobb eredmény elérése versenytársammal, Molnár Dáviddal.
Hosszú távú céljaim között szerepel a részvétel a 2024-es és 2028-as
olimpiai játékokon is.

A molinón:
Molnár
András
2018 | július 9.
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Ifjabb Molnár „Axl” András a drift európa Bajnokságon a 2. helyet szerezte meg összetettben 2016-ban és 2017-ben is. A 25 éves
autóversenyzőnek az édesapja is versenyez,
de ő most betegség miatt kihagyja a szezont.

Milyen verseny a drifting? Hogyan képzeljük
el?
Ez a verseny kontrollált keretben való haladásról szól. Az autó elveszíti tapadását, és a
hátsó keréknél túlforgás jön létre, vagyis nagyobb a sebessége, mint az első kerekeké. Ez
a drift. Tehát kifejezetten a hátsókerék-meghajtású autók versenye, melyhez tökéletes
kormányzásra és gázpedálkezelésre van
szükség. A sportág nagyon hasonló a raliversenyhez, azonban nem csak az idő és a sebesség számít, hanem a stílus és a
kanyartechnika is.

Ha az értékelésnél mindezeket ﬁgyelembe
veszik, akkor nincs meg a szubjektivitás veszélye?
Semmiképp, ugyanis a versenybírók egy GPSalapú telemetria rendszer segítségével pontoznak, melynek szenzora be van építve a
versenyautókba. Így egzakt módon tudják ellenőrizni a szöget, az autók sebességet, a pályán való elhelyezkedést.

Milyen eredményeket ért el idáig?
Négy versenyszezon van mögöttem. A tavalyi
és tavalyelőtti Európa-bajnokságon egyaránt
második lettem, illetve 2017-ben a magyar
bajnoki címet is megszereztem. Az előtte lévő

két évben a Magyar Bajnokság másodosztályában versenyeztem, ahol összetettben 2., illetve 3. helyet értem el. Technikailag kellett
fejlődnöm a jobb eredmény elérése érdekében.

Mennyire költséges sport a driftingezés?
A motorsporton belül nem tartozik a legdrágábbak közé, lényegesen olcsóbb, mint például a ralizás, amelynek éves költségvetése
100 millió forint felett van, miközben a driftingezés „mindössze” 15-20 millió között. Ennek
ellenére szponzorok nélkül nem tudnám csinálni, sokat köszönhetek az engem támogató
Markom racing Team-nek.
Milyen autóval versenyez?
Két éve új, saját autóval, melynek tulajdonképpen csak a hajtáslánca változott, a kasznija
nem. Egy általunk megbízott cég építette, ők
is szervizelik. Azt tudni kell, hogy ezeket az
autókat utcán, tehát a hagyományos közlekedésben nem lehet használni.

Feketególya ﬁókákat gyűrűztek
a pilisi parkerdőben

Folytatódik a pilisi parkerdő zrt. és a duna-Ipoly Nemzeti park Igazgatóság sikeres együttműködése a fokozottan védett madárfajok
megtelepedésének segítésére. A program keretében június végén, pilismaróton és esztergomban összesen hat feketególya ﬁókát gyűrűztek meg a szakemberek. A pilisi élőhelyek gazdagságának, és a közös
természetvédelmi munka eredményességének újabb bizonyítéka az
erdőben fészkelő fekete gólyák sikeres utódnevelése.

2018-ban már két feketególya pár költötte ki eredményesen ﬁókáit a
Pilisi Parkerdő Zrt. Pilismaróti Erdészetének területén. A fészkek az
Esztergomhoz, illetve Pilismaróthoz közeli erdőterületen találhatók. A
fokozottan védett madárfaj elterjedését szemmel láthatóan segítik a
Pilisi Parkerdő Zrt. hosszú távú élőhelyfejlesztési programjai, mint például a vizes élőhelyek védelme. A program keretében az erdészek mesterséges és természetes kistavak, vízfolyások karbantartását,
helyreállítását végezték el az utóbbi években. A néhány tíz négyzetméter nagyságú vízfelületek a helyi kétéltű- és hüllőfauna fontos szaporodóhelyét jelentik, így a fekete gólya számára elegendő táplálék áll
rendelkezésre a térségben. A táplálékbőség mellett szükség volt a biztonságos fészkelő helyek fenntartására, ezért a két szervezet irányításával műfészket, valamint megfelelő védelmi zónákat alakítottak ki,
és ezek folyamatos védelmével biztosították a költéskor szükséges
nyugalmat a madarak számára. A munka meghozta gyümölcsét, hi-

Mennyit és hogyan edz?
Edzésre a jelenlegi anyagi körülmények között
nincs lehetőségem. Az ellenfeleim heti szinten edzenek, tehát velük szemben eleve lépéshátrányból indulok. Sajnos az nem elég, ha az
ember beleteszi a szívét-lelkét ebbe a sportba,
mert még annál is többet kell. De örülök
annak, hogy már két éve – köszönhetően a
szponzoromnak – félállásban vagyok, ami óriási lehetőség, e nélkül nem tudtam volna a tavalyi eredményeket elérni. Abban bízom, hogy
kemény munkával és támogatók segítségével
emelni tudom a színvonalat, és akkor főállásként versenyezhetek.

Milyen tervei vannak a közeljövőben?
Célom, hogy a sportág lehető legmagasabb
szintjén versenyezzek, és kihozzam magamból a maximumot, versenyzőként és magánemberként is.
NéMETH ErIKA

szen a két fészkelő párnak már háromhárom, azaz összesen hat ﬁókája kelt ki
az idei nyár elején.
A további nyomonkövetés, és a természetvédelmi munka szempontjából kiemelten fontos információszerzés
érdekében a ﬁókákat a fészek elhagyása előtti időszakban, június utolsó
napjaiban meggyűrűzték a szakemberek. Hasonlóan a szintén fokozottan védett rétisas ﬁókák egy hónappal korábbi
megjelöléséhez, a mostani munka is különösen nehéz volt a nagy, 10-15 méteres magasságban lévő fészkekben. A
gyűrűzés során az egyik szülőt is sikerült lencsevégre kapni. Mivel a
madarak nem a szaglásuk alapján azonosítják ﬁókáikat, a gyűrűzés
nem jelent kockázatot a ﬁókák további nevelése szempontjából, a szülők már vissza is tértek a fészekre, és tovább etették a már most közel
1 méteres szárnyfesztávolságú kicsinyeket. A ﬁatal madarak várhatóan július folyamán hagyják el a fészket, és kezdenek el önállóan táplálkozni.
A Pilisi Parkerdő Zrt. és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a rétisas és a fekete gólya védelme mellett a vándorsólymoknál is tervezi
a közös program folytatását. Sajnálatos, hogy május elején a Pilisben
kifosztottak egy vándorsólyom fészket. A két szervezet vizsgálja, hogy
milyen módszerekkel (például további kamerák kihelyezésével, fokozottabb közös terepi ellenőrzésekkel) lehetne hatékonyabbá tenni a
ritka ragadozó madarak fészkeinek védelmét.
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AdásVÉtel

vásárolok fémpénzt, papírpénzt,
bélyeggyűjteményeket, régi képeslapokat, kitüntetéseket, jelvényeket. Tel. (26) 385-387.

állást kíNál

építőiparban jártas, józan életű segédmunkást és önállóan dolgozni
tudó kőművest keresek. Tel. 0630-341-3423.

eGÉszsÉG

érszűkület, pedikűr-manikűr,
körömgomba-eltávolítás 10
nap alatt. Tanácsadás. Tel.
06-30-340-1392.

kIAdÓ lAkás

Különálló, 130 nm-es lakrész igényesnek kiadó Szentendrén. Tel.
06-30-333-5248.

Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

lAkás, INGAtlAN

60 nm-es, 1+2 félszobás dunaújvá-
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rosi önkormányzati lakásom cserélném szentendrei vagy leányfalui
önkormányzati vagy magántulajdonú házra, lakásra. Tel. 06-30462-3985.

Szentendrén 655 nm-es erdő
eladó. Tel. 06-30-850-8591.

oktAtás

Matematikából magyar és német
nyelvű tankönyvekhez korrepetálást vállalok. Tel. 06-30-855-3543.

rÉGIsÉG

Kastélyok berendezéséhez vásárolok antik bútorokat, festményeket,
bronz tárgyakat, porcelánokat, Kovács Margitot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hibásat is), csillárt,
6-12 személyes ezüst étkészletet,
tálcát stb., könyveket, régi katonai
kitüntetések tárgyait és teljes hagyatékot. Első vevőként a legmagasabb áron. Tel. 06-20-280-0151,
herendi77@gmail.com

szolGáltAtás

Gyakorlott háziasszony takarítást
vállal magánháznál. T. 06-70-2779955.

vállaljuk modern vagy klasszikus ólomüveg-ablakok készítését, törött darabok cseréjét
vagy teljes felújítását, továbbá
tükrök, bútorüvegek, lámpák,
szaunaablakok tervezését, kivitelezését. 06 20 317-6455,
www.czirjak-glass.hu.

érszűkület, pedikűr-manikűr,
körömgomba-eltávolítás 10
nap alatt. Tanácsadás. Tel.
06-30-340-1392.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és ácsmunkát vállalunk.
Tel. 06-70-578-1468.

Burkolás, kőműves munkák, térkövezés. Teraszok, járdák, kerítések
készítése, javítása. Tel. 06-30-3413423.

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép,
mikrohullámsütő javítása. Tel. (26)
788-367, 06-30-950-4187, Mezei
Sándor.

táBor

Jobb agyféltekés rajz- és festőtábor gyerekeknek augusztus 21-től
24-ig. További információ:
www.bozsozsuzsa.hu. érd. bozsograﬁka@gmail.com, 06-30354-3946.

társkeresŐ

Férﬁ 50 körüli jó nőt keres. Jelige:
ne legyen hülyébb, mint én. Ne cigizzen. Jogsija legyen, legalább, és
játsszon nála a miegyéb mást is
akarás. Tel. 06-70-399-8572.

ÜdÜlÉs

Hévízen, a centrumban apartman garázzsal 2 fő részére
(3000 Ft/fő/éj) kiadó. Tel. 0620-494-2550.

Üzlet

Augusztus hónaptól kiadó üzlet
Szentendre belvárosában, külső
kapu bejárótól, üzletsor egyikéből,
1 hónap kaucióval (kiadó pedikűrös, kozmetika, masszázs, manikűrös – 3 az 1-ben + tetováló szalon).
A tulajdonos telefonszáma: 06-20418-5597.

A Bogdányi u. 21. szám alatt, a vujicsics térnél 24 nm-es iroda kiadó
hosszú távra. Tel. 06-20-211-3777.

A Magyar közút Nonproﬁt zrt. pest Megyei Igazgatóság,
szentendrei mérnöksége
útÜzeMeltetŐ szAkMuNkás munkakörbe munkatársat keres.

Feladatok:
l A mérnökség kezelésében lévő úthálózat kezelésével kapcsolatos feladatok elvégzése
l országos közúton a téli tisztántartási
feladatok teljes körű ellátása,
l téli elhárításban való részvétel, sószóró és hóeke adapterrel felszerelt kombinált gépek vezetése

A munkakör betöltéséhez szükséges
feltételek:
l szakirányú iskolai végzettség vagy
szakirányú oKJ-s végzettség
l vagy szakmunkásképző vagy szakiskola vagy oKJ bizonyítvány + 4 év szakmai tapasztalat

Mosoly jÓGA
KEDD 10:00-11:30 vagy 18:00-19:30
1400 Ft/ alkalom
Waterfront Hotel,
Szentendre, Duna-korzó
a rugalmas, egészséges gerincért,
a lelki egyensúlyért
tel: +36-20-9727373
www.krisztinews.com/joga

l B és/vagy C kategóriájú jogosítvány

Az elbírálásnál előnyt jelent:
l útépítő, karbantartógép-kezelő oKJ-s
bizonyítvány
l NKH jogosítvány – 5631 gépcsoportra
A munkakör betöltésének kezdete:
minden hónap 1-je és 15-e

A jelentkezés határideje: folyamatosan
Szerződés: határozatlan idejű
Kérjük, ha ajánlatunk felkeltette
az érdeklődését, jelentkezzen
06-30-4177660 telefonszámon.

Gyermeksebészeti
magánrendelés
SZENTENDRÉN!

Dr. Nagy Dániel
gyermeksebész
Rendelési idő: kedd 17:00 – 19:00,
péntek 17:00 – 19:00

2000 Szentendre,
Kanonok utca 1.
Bejelentkezés:
06-70-677-1178

